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IA. Tentang Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia dengan luas 15,3 juta hektar. 
Secara administratif, wilayah ini terdiri dari 13 kabupaten dan satu kota (bps.go.id)1. Orang Dayak, 
penduduk asli Kalimantan adalah etnis terbesar di provinsi ini (Satgas Iklim & Hutan Gubernur)2. 
Dayak Ngaju adalah masyarakat yang mempraktikkan pertanian ladang berpindah di sepanjang 11 

sungai besar dan 33 sungai kecil/anak sungai, yang menghidupi sebagian besar populasi Dayak di provinsi 
ini (Eriksen 2016). Sejak zaman kolonial, orang Dayak menjadi sasaran eksploitasi dan penjarahan. Lahan 
yang telah mereka tinggali secara tradisional telah digunakan untuk perkebunan karet, kayu dan kelapa 
sawit. Berbagai program transmigrasi membawa perubahan demografis yang memiliki implikasi sosial, 
budaya dan ekonomi bagi penduduk asli Dayak (Dove, 1997) 3. 

Provinsi ini telah menyaksikan konflik etnis dan degradasi lingkungan yang masif dalam dua dekade 
terakhir. Hal ini dimulai dengan migrasi orang-orang dari Kalimantan Selatan dan Jawa di bawah Program 
Transmigrasi rezim Suharto pada akhir 1980-an. Pada masa itu, perkebunan karet masyarakat dan 
penambangan emas rakyat disandingkan dengan perkebunan kayu komersial dan konsesi perkebunan 
kayu (logging). Pada 1990-an dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mempromosikan investasi swasta 
di Indonesia, perkebunan kelapa sawit meluas secara astronomis di Kalimantan Tengah. Kebutuhan tenaga 
kerja untuk perkebunan kelapa sawit dan bekas-mega proyek cetak sawah tahun 1997 menyebabkan 
lebih banyak pemukim di provinsi ini (CPR-Namati, 2018). Sumber daya alam yang semakin menyusut 
menyebabkan konflik Sambas dan Sampit tahun 1999 dan 2001 antara masyarakat Dayak dan masyarakat 
Madura (Pudjiastuti 2002). Bersamaan dengan itu, perkebunan kelapa sawit, ekstraksi batubara dalam 
dekade terakhir juga menarik minat investor swasta. Dalam lima tahun terakhir selain emas, potensi 
cadangan batubara di Kalimantan Tengah bagian Utara dan Timur telah dispekulasi (Kuraniawan, 2014)4. 
Menurut WALHI Kalimantan Tengah, pada tahun 2016, investasi berbasis sumber daya alam tersebut 
menempati 78% dari luas lahan provinsi dengan kelapa sawit dan pertambangan menempati lebih dari 
50% luas provinsi.

Tabel 1 : Perubahan penggunaan lahan di Kalimantan Tengah

Aktifitas Luas area penggunaan

Perkebunan Kelapa Sawit 4.111.255 ha (332 unit)

Pertambangan 3.872.829 ha (875 unit)

Penebangan (Log), Kayu 4.894.408 ha (89 unit)

Sumber: WALHI Kalimantan Tengah, 2016

1. Diakses tanggal 10 Mei 2018  
2.Diakses dari http://www.gcftaskforce database.org/StateOverview/CentralKalimantan tanggal 10 Juni 2016
3.Dove, M. 1997. Dayak anger ignored. Inside Indonesia. Edisi 51. Juli-September 1997.
4.Kurniawan, N.I. 2014. An Agrarian Reform Agenda for Jokowi. Inside Indonesia, terbit 118. Okt-Des 2014

Latar BelakangI
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IB. Status Konflik di Kalimantan Tengah

Indonesia sudah menjadi pengekspor utama produk-produk pertanian di pasar global (Feintrenie dkk., 
2010). Selain pertanian, sejak 2007 Indonesia telah menjadi pengekspor batu bara termal terbesar di dunia 
dan pengekspor batu bara terbesar kedua, yang sebagian besar berasal dari pulau Kalimantan (McClean 
2015). Sementara sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah tersebar di wilayah 
selatan, barat, tengah dan timur, sedangkan di wilayah utara dan sebagian wilayah timur Kalimantan telah 
diambil alih oleh konsesi penambangan batubara. Sementara wilayah selatan, barat, tengah, dan timur 
terdiri dari pertanian padi negara dan hutan adat serta perkebunan karet, bagian utara sebagian besar 
merupakan perbukitan hutan negara termasuk daerah-daerah yang dilindungi dan pertanian padi. Dengan 
demikian, lahan yang biasanya diberikan oleh negara untuk perkebunan adalah lahan yang dimiliki secara 
komunal di bawah hak adat atau pertanian rakyat5, dan untuk kegiatan pertambangan, hutan negara telah 
diincar untuk diberikan kepada perusahaan tambang (berdasarkan kunjungan lapangan Namati di provinsi 
tersebut di 2016). 

Kegiatan ekstraktif ini memiliki manfaat ekonomi yang nyata. Namun, sebagian besar dari manfaat 
ini tidak menjangkau masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan atau petani kecil. 
Sebaliknya, masyarakat justru menjadi penerima dampak negatif secara ekologis dan mata pencaharian 
dari perubahan besar dan cepat ini pada lanskap pedesaan. Dianto Bachiardi (2004) mengamati dalam 
konteks penambangan bahwa 62% dari keuntungan mengalir keluar dari negara dan bahkan dari apa yang 
tersisa di Indonesia hanya 10% yang disisihkan untuk masyarakat lokal dan pemulihan lingkungan. Dia 
menyatakan, bukannya keuntungan, masyarakat lokal justru menghadapi polusi, penggusuran penambang 
skala kecil atau pelanggaran hak asasi manusia. Dampak-dampak ini, seringkali tidak ditangani dan telah 
menyebabkan konflik. Hingga 2015, WALHI Kalimantan Tengah mencatat 265 konflik antara masyarakat 
dan perusahaan di provinsi tersebut. Masalah konflik agraria diperburuk di Kalimantan Tengah karena tidak 
adanya mekanisme penyelesaian konflik dan sistem bantuan hukum bagi masyarakat. Walhi Kalimantan 
Tengah, sebagai bagian dari proyek ini, mendokumentasikan 344 konflik lahan antara masyarakat dan 
perusahaan dengan luas areal mencakup 151.524 hektar (per Agustus 2018). 

IC. Kerja WALHI di Kalimantan Tengah

Sejak 1989, Walhi telah aktif di Kalimantan Tengah. Awalnya, ini merupakan bagian dari kerja Walhi 
Kalimantan Selatan, dan telah mengamati skala dan dahsyatnya perubahan penggunaan lahan dan dampak 
yang terkait. Kerja ini telah memprakarsai berdirinya Walhi Kalimnatan Tengah secara mandiri pada tahun 
1995. WALHI-Kalimantan Tengah adalah kesatuan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang 
merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) advokasi lingkungan terbesar dan tertua di Indonesia. 
WALHI terdiri dari hampir 500 LSM di seluruh nusantara yang menangani berbagai masalah, termasuk 
konflik agraria atas akses sumber daya alam, hak-hak adat dan petani, konservasi pesisir dan laut, dan 
ancaman deforestasi. Walhi adalah LSM lingkungan pertama yang bekerja di Kalimantan Tengah. Kampanye, 
advokasi, dan intervensi kebijakan tentang masalah lingkungan telah menjadi bidang kerja utamanya. Selain 
itu, WALHI juga mengadakan pelatihan dan pendidikan tentang konservasi untuk masyarakat dan untuk 
kaum muda dan sukarelawan. Aktif di wilayah proyek, WALHI Kalimantan Tengah memiliki kontak yang 
kuat dengan masyarakat yang terkena dampak. Mereka telah melakukan pemetaan kasus-kasus konflik, 
mengorganisir masyarakat dan menggerakkan media dan kampanye, advokasi seputar reformasi hukum 

5. Sesuai dengan Makalah Diskusi yang dipresentasikan untuk event yang diselenggarakan selama sesi ke-33 Dewan Pengelola IFAD, 
18 Februari 2009 “Smallholder farming in transforming economics of Asia & Pasific: Challenges and Opportunities” oleh G. Thapa, 
terdapat 17 juta petani skala kecil di Indonesia.
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dan tuntutan dari berbagai kasus-kasus secara independen dan kolaborasi dengan organisasi-organisasi 
lain di Kalimantan Tengah. Konservasi lahan gambut, polusi sungai, kabut asap dan penebangan liar adalah 
beberapa masalah yang telah dilakukan advokasi langsung di masa lalu. Walhi Kalteng juga memberikan 
dukungan dan bantuan pada saat terjadi bencana alam di provinsi lain di Indonesia. 

ID. Paralegal untuk keadilan lingkungan

Program Keadilan Lingkungan (Environmental Justice) oleh WALHI-NAMATI meneliti tentang implementasi 
kebijakan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan lingkungan. Program ini berupaya 
mencari penyelesaian administratif dari keluhan masyarakat atas dampak dari ketidakpatuhan terhadap 
aspek lingkungan. Untuk ini, program ini membangun jaringan paralegal untuk keadilan lingkungan (Paralegel 
for Enivironemntal Justice/EJ). Mereka dilatih mengenai hukum dasar dan keterampilan seperti mediasi, 
pendidikan, dan pengorganisasian masyarakat. Mereka bekerja dengan masyarakat yang tinggal di sekitar 
lokasi industri untuk mengubah pengalaman hidup mereka menjadi bukti hukum atas ketidakpatuhan 
oleh perusahaan-perusahaan tersebut dan menyajikannya kepada Lembaga yang berwenang dalam 
masalah lingkungan. Melalu proses tersebut, program ini berupaya menemukan solusi jangka panjang dan 
bermakna atas tantangan lingkungan dengan menggunakan kerangka peraturan yang ada. 

IE. Program paralegal di Kalimantan Tengah: tujuan dan manfaatnya

Proyek penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi yang saat ini dikerjakan oleh WALHI dan Namati 
dalam mempelajari sejauh mana perubahan penggunaan lahan dan dampaknya di Indonesia. Proyek 
ini dimaksudkan untuk mempelajari peran paralegal komunitas yang mengumpulkan data yang kuat 
tentang dampak perubahan penggunaan lahan, menerjemahkan data tentang dampak menjadi bukti 
yang dapat ditindaklanjuti secara hukum dan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak untuk 
mendapatkan pemulihan haknya melalui institusi berwenang. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah 
mengembangkan strategi intervensi berbasis bukti untuk menyelesaikan konflik lahan dan lingkungan. 
Proyek ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal untuk mencari keadilan lingkungan dengan 
mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan akuntabilitas kelembagaan dalam menangani dampak 
yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan. 

Tujuan spesifik dari proyek ini adalah untuk:

• Menemukan jawaban mengenai kesenjangan tata kelola. Untuk memastikan apakah kesenjangan 
besar yang terjadi dalam tata kelola dihasilkan dari desain sistem tata kelola lahan dan sumber daya, 
atau apakah merupakan hasil dari implementasi yang buruk.

• Mengidentifikasi hambatan untuk mendapatkan pemulihan. Untuk mengidentifikasi kendala 
yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan pemulihan dari lembaga pemerintah dan 
menjadi peserta aktif dalam tata kelola konflik lahan dan lingkungan.

• Melibatkan pembuat kebijakan untuk mengurangi kesenjangan penegakan hukum. Untuk 
melibatkan pemangku kepentingan kebijakan untuk mengatasi tantangan ketidakpatuhan (non-
compliance) dan tidak adanya penegakan (non-enforcement) prosedur regulasi yang mengakibatkan 
timbulnya dampak karena transformasi penggunaan lahan. 
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Gambar : Infrastruktur pengangkutan batubara
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Pengaturan dan 
Operasi Organisasi II

II.A. Program Paralegal untuk Keadilan Lingkungan (EJ): definisi, peran dan tanggung jawab

Paralegal merupakan inti dari program keadilan lingkungan (environmental justice) di Kalimantan Tengah. 
Mereka dipandang sebagai orang yang membantu masyarakat dalam penyelesaian kasus. Mereka 
membantu komunitas membuat kronologi, menyusun data, dan memilih langkah selanjutnya. Mereka 
memberikan perspektif hukum untuk diskusi kasus dan strategi penanganannya. Walhi Kalimantan Tengah 
menggunakan definisi paralegal sebagaimana diuraikan dalam panduan NAMATI tentang paralegal untuk 
keadilan lingkungan, yang menyatakan: 

“Paralegal komunitas, juga dikenal sebagai advokat akar rumput atau pengacara kaki telanjang (barefoot 
lawyer), yakni narasumber dan penggerak masyarakat, terlatih dalam hukum dasar dan prosedur hukum dan 
keterampilan seperti mediasi, negosiasi, pendidikan, dan advokasi.”

Ada 15 (lima belas) orang paralegal yang bekerja dengan Walhi di lima kabupaten di Kalimantan Tengah. 
Tiga orang diantaranya adalah perempuan. Mereka dibagi dalam lima tim yang masing-masing terdiri dari 
tiga paralegal. 

Tabel 2 : Tim Paralegal di Kalimantan Tengah

No. Kabupaten (Wilayah Kerja) Jumlah Paralegal (Orang)

1. Kapuas 3

2. Barito Timur 3

3. Katingan 3

4. Kotawaringin Timur 3

5. Seruyan 3

Sumber: WALHI Kalimantan Tengah, 2016

Setiap tim mencatat tiga kategori kasus: kasus yang diidentifikasi (kasus yang dilaporkan melalui masyarakat, 
organisasi lainnya, dan informasi melalui media); kasus-kasus yang terdokumentasi (kasus-kasus dimana 
paralegal memiliki informasi terperinci tentang dampak dan masyarakat yang terkena dampak); dan 
kasus-kasus prioritas (kasus-kasus dimana paralegal secara aktif bekerja untuk mendapatkan pemulihan 
hak melalui kerja sama dengan masyarakat yang terkena dampak). Seperti disebutkan di atas, sejauh ini 
paralegal telah mendokumentasikan 344 kasus konflik. 
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Beberapa paralegal memang tidak tinggal di lokasi konflik, tetapi sebagian besar berasal dari sekitar lokasi 
konflik dan ada juga yang berasal dari masyarakat yang menghadapi konflik. Namun, di dalam tim paralegal, 
pembagian peran dapat dilihat dari adanya pembagian tugas untuk menjaga kontak rutin dengan masyarakat, 
mengumpulkan bukti dan dokumen yang terkait dengan kasus dan yang lainnya berperan mengorganisir 
data dan menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dan menyaringnya, dan menjadikannya sebagai 
bahan diksusi dengan pengacara komunitas (community lawyer). Beberapa diantaranya mengambil 
peran utama dalam memobilisasi masyarakat. Pembagian peran ini juga dipengaruhi dari keterampilan 
dan bakat serta peran dalam bidang yang sesuai bagi paralegal. Namun, semua anggota tim paralegal 
didorong untuk melakukan semua tugas yang ada agar mereka dapat berkembang sebagai paralegal yang 
kompeten. Mereka berdiskusi dengan pengacara komunitas yang berperan untuk memberikan masukan 
terhadap analisis hukum yang dilakukan oleh paralegal, menyarankan sumber hukum dan sumber lainnya 
untuk dipelajari dan institusi yang perlu untuk didekati dalam kerangka penanganan kasus. Paralegal juga 
melakukan pendidikan hukum untuk masyarakat. 

“Mengenai peran sejauh ini, saya fokus pada analisis hukum. Saya mendapatkan pemahaman dari tim 
Walhi bahwa paralegal juga dapat menganalisis kasus secara mandiri. Peran pengacara komunitas adalah 
dalam identifikasi kasus dan membantu jika ada masalah yang ditemukan. Paralegal mendiskusikan langkah 
selanjutnya dengan pengacara komunitas dan mengomunikasikan hal yang sama kepada paralegal yang 
berperan mengorganisir masyarakat dan kemudian mengimplementasikan langkah selanjutnya.”

(Alam, Paralegal Seruyan, Maret 2019).

Pada bagian selanjutnya akan membahas berbagai aspek/langkah dalam penyelesaian kasus di dalam program 
paralegal untuk keadilan lingkungan.

Rekrutmen dan pelatihan paralegal

Seleksi paralegal dilakukan melalui dua metode, yaitu: (1) rekrutmen terbuka melalui pengumuman di 
media sosial; Halaman Facebook resmi Walhi Kalimantan Tengah. Pendaftaran terbuka untuk siapa saja 
yang ingin menjadi Paralegal. (2) Rekomendasi organisasi jaringan dan anggota WALHI Kalimantan Tengah.

Paralegal di Kalimantan Tengah dipilih berdasarkan kriteria di bawah ini.

1) Keterlibatan/pengalaman aktif dalam advokasi untuk masalah sumber daya alam

2) Keterampilan komunikasi yang baik

3) Pengetahuan tentang tanggung jawab administrasi dan pelaporan

4) Pendaftar perempuan diprioritaskan

5) Tidak terlibat langsung dalam politik praktis atau dengan partai politik

6) Mampu bekerja dengan mudah sebagai tim

7) Anggota dari komunitas lokal di wilayah target Walhi diprioritaskan

WALHI Kalimantan Tengah dan NAMATI telah melakukan beberapa pendidikan dan pelatihan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kapasitas paralegal. Narasumber yang terlibat dari berbagai organisasi 
dan jaringan seperti Eksekutif Nasional WALHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 
pengacara komunitas, dan peneliti. Secara keseluruhan, pelatihan yang dilakukan mengenai pemahaman 
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terhadap berbagai undang-undang, metodologi penelitian, teknik investigasi, mediasi, resolusi konflik, 
pemetaan institusi yang berwenang, identifikasi kasus dan dokumentasi, penyusunan laporan kasus, serta 
persyaratan administrasi kegiatan seperti membuat rencana bulanan, manajemen keuangan.  

IIB. Pemilihan dan identifikasi kasus 

(Uraian masing-masing kasus dapat lihat pada Dokumentasi Proses)

Dari kasus-kasus yang didokumentasikan pada awal program, setiap tim paralegal mengidentifikasi kasus 
prioritas. Kasus-kasus prioritas, selain didokumentasikan secara rinci, kasus tersebut juga ditangani oleh 
paralegal bersama-sama dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan pemulihan. Para 
paralegal mempertimbangkan berbagai aspek seperti usia konflik, jenis dampak, pelanggaran hukum, 
upaya masyarakat di masa lalu, untuk sampai pada kasus prioritas yang akan dikerjakan. Satu pertimbangan 
umum yang digunakan untuk memilih kasus prioritas adalah bahwa kasus-kasus ini harus menjadi masalah 
yang dialami bukan hanya oleh seorang individu tetapi sekelompok orang/komunitas. Berikut ini adalah 
faktor-faktor lainnya yang juga dipertimbangkan saat mengidentifikasi kasus prioritas:

1. Apakah masyarakat telah mengorganisir diri mereka sendiri/kelompok mereka, dan juga seberapa 
kuat tekad mereka untuk mendapatkan pemulihan hak?

2. Apakah masyarakat memiliki dokumen yang cukup, bukti hukum dan bukti yang kuat, dan saksi kunci 
tersedia untuk menegaskan hak dan kepemilikan lahan yang sah baik dalam hukum administrasi 
atau dalam hukum adat?

3. Apakah penyelesaian kasus dapat ditempuh melalui upaya atau saluran administratif? Cara litigasi 
dinilai sebagai opsi terakhir. 

“Ada beberapa pertimbangan untuk pemilihan kasus: kami melihat langsung bahwa ada partisipasi 
aktif dari masyarakat, mereka bersemangat dan tertarik; kedua adalah masih ada peluang hukum bagi 
masyarakat untuk mendapatkan pemulihan. Dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang diidentifikasi di 
Katingan, kasus lahan di desa Tumbang Runen memiliki dokumentasi yang lebih baik dengan kesenjangan 
yang lebih sedikit. Pertimbangan ini khusus untuk kasus ini. Secara umum, ada pertimbangan berbeda 
seperti dampak terhadap perempuan, bisa jadi pertimbangan di daerah lain” 

(Jefriko, Paralegal, Feb 2019)

Pengalaman penanganan kasus menunjukkan bahwa terkadang program ini harus menciptakan ruang 
untuk pertimbangan khusus. Misalnya, dalam hal pengambilalihan lahan masyarakat oleh perusahaan 
kelapa sawit di Katingan, lokasi lahan menjadi faktor penentu. Sementara perusahaan memiliki rencana 
untuk mengambil alih lahan dari tujuh desa yang terletak berdekatan satu sama lain. Kita harus berfikir 
bahwa lahan di desa Tumbang Runen memiliki kedudukan yang penting. Jika diambil alih oleh perusahaan, 
maka pengambilalihan lahan di desa-desa lain akan lebih mudah.

“Kasus ini dipilih karena daerah Tumbang Runen sangat penting, jika daerah ini diambil, maka desa-desa lain 
akan terancam.”

(Muhammad Efendi, Paralegal, Katingan, Maret 2019)
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Table 3: Priority Cases handled by the paralegals.

No. Kabupaten Deskripsi Kasus

1. Kapuas
Kasus perampasan tanah masyarakat Desa Sei Ahas oleh PT. Rejeki Alam 

Semesta Raya (RASR) sejak tahun 2007 untuk membangun perkebunan sawit. 

2. Barito Timur

Kasus pencemaran dan pengrusakan sungai Mabayoi di Desa Apar Batu 

akibat operasi pertambangan batubara PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur 

(BNJM) sejak tahun 2005. Penanganan kasus juga mencakup penolakan dari 

masyarakat dusun Gunung Karasik, desa Apar Batu atas rencana beroperasinya 

kembali PT. BNJM  di dusun Gunung Karasik pada tahun 2018.

3. Katingan

Kasus perampasan tanah dan penolakan masyarakat Desa Tumbang Runen 

terhadap rencana perluasan perkebunan sawit PT. Arjuna Utama Sawit (AUS). 

Sejak tahun 2017, PT AUS telah berupaya memulai pengolahan tanah milik 

masyarakat seluas 300 Ha yang juga berada diluar lokasi HGU.

4. Kotawaringin Timur

Kasus perampasan tanah masyarakat Desa Penyang oleh perusahaan 

perkebunan sawit PT. Sapta Karya Damai (SKD). 

Sebelumnya, hingga November tahun 2018, kasus prioritas yang ditangani 

adalah konflik antara masyarakat Desa Pantap, Kec. Mentaya dengan 

perusahaan perkebunan sawit PT. Bumi Sawit Kencana II (BSK II). Sejak tahun 

2006, perusahaan ini mengolah tanah tanpa persetujuan dari masyarakat 

pemilik tanah.

5. Seruyan

Kasus perampasan tanah masyarakat di Desa Baung oleh perusahaan 

perkebunan sawit PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (GBSM) sejak tahun 

2006 di Desa Baung, Kab. Seruyan. PT GBSM mulai mengolah lahan tanpa 

pemberitahuan dan persetujuan dari masyarakat pemilik lahan. Masyarakat 

menuntut kompensasi. PT GBSM menjanjikan kompensasi akan diberikan 

setelah pengolahan lahan. Namun, janji tersebut tidak pernah terpenuhi.  

Merumuskan pernyataan masalah (problem statement)

Kasus-kasus yang berkaitan dengan tuntutan keadilan lingkungan seringkali merupakan masalah sosial 
dan ekologi yang kompleks dengan berbagai penyebab dan wilayah dampak yang luas dan melibatkan 
masyarakat dalam jumlah yang besar sebagai pihak terdampak. Seringkali dampak-dampak ini bervariasi 
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sesuai dengan waktu atau faktor-faktor seperti cuaca, jarak, ketergantungan mata pencaharian dan 
sensitivitas daerah (termasuk struktur fisik, makhluk hidup, fitur ekologis). Merumuskan pernyataan 
masalah (problem statement) yang tepat untuk suatu kasus mensyaratkan bahwa dampak yang dihadapi 
oleh masyarakat dapat dijabarkan, dihubungkan dengan satu/lebih dari satu pelanggaran hukum/
ketidapatuhan yang jelas dan sumber dampak juga diidentifikasi. Secara sederhana, peryataan masalah 
terdiri dari empat bagian: apa dampaknya, pada komunitas/wilayah mana, karena kegiatan/proyek apa dan 
hukum mana yang dilanggar oleh kegiatan/proyek tersebut.

Membedah berbagai kasus dan mendefinisikan masalah konkret dari konflik sosial dan ekologi yang 
kompleks seringkali mendapat tantangan. Di Kalimantan Tengah, langkah ini menjadi semakin sulit karena 
banyak dari konflik-konflik ini sudah berlangsung lama, melibatkan masyarakat adat dan pendatang, 
pertambangan dan konsesi kelapa sawit sering tumpang tindih, Undang-Undang selalu berubah dan 
akuntabilitas kelembagaan tidak jelas (Untuk perincian, lihat di bawah bagian tentang tantangan dan 
hukum). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, paralegal melakukan dokumentasi mendalam tentang 
kasus-kasus termasuk upaya masa lalu, berbagai orang yang terkena dampak, area dampak, dampak yang 
diamati dari waktu ke waktu, dll. Hal ini membantu dalam mendapatkan gambaran lengkap dari situasi dan 
kemudian menggambarkan kasus spesifik hingga menjadi informasi dan keputusan yang tepat. 

IIC. Pengorganisasian masyarakat dan pembangunan konsensus

Pengorganisasian masyarakat adalah salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh paralegal dalam proses 
memilih kasus untuk mencari penyelesaian. Membangun sekelompok orang yang dapat dimobilisasi yang 
dipersatukan oleh masalah bersama dan sepakat untuk memikirkan solusi secara kolektif dan mengikuti 
metode untuk mencapai solusi tersebut adalah hal yang penting untuk program dan keberhasilan 
penanganan kasus. Komunikasi dan musyawarah menjadi kunci untuk memastikan komunitas dapat 
digerakkan. Pelatihan hukum, pendidikan, dan diskusi kelompok terfokus membantu menyatukan 
masyarakat. 

Pada ini bagian ini, aspek-aspek berbeda dari suatu kasus dibahas, sumber daya hukum yang tersedia 
dievaluasi untuk mengukur kerugian dan keuantungannya, risiko diidentifikasi dan kemungkinan solusi 
ditimbang satu sama lain.

“Perbedaan pendapat di antara masyarakat biasanya berasal dari pemahaman yang berbeda yang dapat 
diluruskan melalui pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat”

(Tri Atmaja, Paralegal, Kotawaringin Timur, Maret 2019)

Proses seperti ini juga menjadi peluang bagi anggota masyarakat dan tim paralegal untuk menyampaikan 
keprihatinan dan kekhawatiran mereka. Sementara pendidikan hukum dan pengetahuan tentang hak-hak 
masyarakat akan membantu menghilangkan ketakutan-ketakutan tertentu, beberapa keprihatinan yang 
teridentifikasi dalam diskusi menuntut strategi dan tindakan yang cermat.

“Perbedaan pendapat masyarakat diamati. Ada satu momen di Katingan ketika kami memutuskan untuk 
melaporkan kasus tetapi beberapa orang merasa takut dan khawatir bahwa mereka akan diintimidasi. 
Kemudian kami memutuskan untuk mendekati kasus ini dengan cara yang ringan seperti mediasi dan diskusi 
dan tidak melaporkannya secara langsung.

(Jefriko, Paralegal, Feb 2019)
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Pendekatan musyawarah diadopsi ketika terjadi perbedaan sudut pandang.

“Ketika ada perbedaan pendapat, kami menganalisis setiap pendapat dan mendiskusikan kekuatan dan 
kelemahan semua pendapat, membahas konsekuensi dari setiap opsi yang tersedia dan kemudian mengambil 
keputusan.”

(Aldiansyah, mitra masyarakat, Seruyan, Maret 2019)

Pendekatan lain yang dipertimbangkan oleh tim untuk mobilisasi masyarakat adalah mengorganisir  anggota 
masyarakat dalam bentuk koalisi/koperasi. Menyatukan anggota masyarakat bersama dalam bentuk 
koperasi untuk tujuan ekonomi tertentu adalah cara untuk membuat lebih banyak masyarakat terlibat dan 
tertarik dengan masalah ini dan juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mencegah konsentrasi kekuatan 
hanya pada segelintir orang. Karena koperasi semacam itu memiliki tujuan ekonomi yang sama, sehingga 
kemungkinan perusahaan yang menawarkan uang kepada anggota masyarakat tertentu dan menciptakan 
kesenjangan dalam masyarakat juga dapat berkurang.

“Sebelumnya kami tidak terlibat dengan anggota masyarakat dari desa lain. Tetapi di sini kami mencoba untuk 
menyatukan semua orang. Kami berpikir untuk mempromosikan kepada masyarakat untuk membangun 
kelompok usaha/koperasi untuk berkebun karet, budidaya ikan sehingga kami dapat menghemat uang untuk 
mengatasi berbagai macam masalah di masa depan, atau untuk biaya mengunjungi kantor pemerintah. 
Masyarakat benar-benar memiliki masalah keuangan untuk mendukung upaya mereka. Ini adalah salah satu 
strategi kami ketika perusahaan mencoba untuk menghancurkan persatuan komunitas dengan memberi 
mereka uang.”

 (Lindat, Paralegal, Bartim)

II.D. Pengumpulan bukti dan pembuatan data

Pentingnya informasi terperinci tentang kasus dan bukti pelanggaran/ketidakpatuhan untuk memastikan 
keberhasilan penyelesaian kasus adalah hal yang tidak dapat dibantah. Dokumentasi kasus yang awalnya 
dilakukan oleh paralegal biasanya mencakup kronologi kasus, dilanjutkan dengan menelusuri informasi 
yang lebih dalam atau pengumpulan data dari masyarakat melalui wawancara, pertemuan dan diskusi, 
mencatat upaya masyarakat di masa lalu, dan rincian masyarakat yang terkena dampak, dan pengumpulan 
bukti pelanggaran yang kuat. Setelah itu, menetapkan klaim komunitas merupakan hal prioritas setelah 
merumuskan pernyataan masalah. Pelanggaran hukum dan dampak yang dirumuskan dalam pernyataan 
masalah akan memandu pengumpulan bukti.

Paralegal telah dilatih tentang bukti hukum dan cara untuk mengumpulkan bukti dalam proses kerja 
lapangan, para paralegal mengumpulkan bukti-bukti seperti foto, surat, lokasi GPS atau dokumen yang 
relevan. Mereka juga mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat melalui wawancara dan 
kesaksian. Dalam pelatihan, paralegal menyajikan semua bukti yang mereka peroleh dari setiap kasus. 
Pengacara komunitas memberikan masukan tentang kebenaran bukti yang relevan dan menyarankan 
bukti tambahan yang harus didapatkan. 

Bukti yang terkumpul harus dapat menguatkan bahwa dampak tersebut disebabkan karena ketidakpatuhan 
terhadap Undang-Undang tertentu. Namun, kualitas bukti yang dikumpulkan itu sendiri memiliki banyak 
pengaruh pada strategi yang akan diambil dan tuntutan yang diajukan dalam suatau kasus. Dalam kasus 
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Pertahanan misalnya, sangat penting untuk membuktikan kepemilikan masyarakat, atau tidak adanya 
persetujuan masyarakat dalam pengambilalihan lahan atau ketentuan kompensasi/kemitraan yang tidak 
terpenuhi. Sedangkan, dalam kasus-kasus mengenai dampak polusi, menghubungkan dampak dengan 
sumber polusi tertentu dan bukti entitas yang menyebabkan polusi menjadi penting. Misalnya, dalam 
kasus pengambilalihan lahan masyarakat oleh perusahaan kelapa sawit di Kapuas, bukti paling penting 
adalah resolusi dari koalisi petani yang menyanggah klaim perusahaan atas lahan mereka dan mengajukan 
klaim atas lahan tersebut. “Fakta bahwa masyarakat memiliki SKT6 juga merupakan bukti kuat.” (Yuliana, 
Paralegal, Feb 2019) Dalam kasus lahan Seruyan, para petani memiliki Surat Pernyataan Pemilikan Tanah 
(SPT), pernyataan lahan yang dikeluarkan oleh mantan kepala dan kepala desa saat ini.

II.E. Sumber hukum yang tersedia

Melalui proses pelatihan, paralegal mempelajari tentang peraturan yang terkait dengan kasus-kasus 
prioritas yang ditangani di setiap kabupaten. Di bawah ini adalah beberapa peraturan yang telah dieksplorasi 
dan diintegrasikan oleh paralegal ke dalam analisis kasus tertentu (Baca ringkasan tentang undang-undang 
utama dalam lampiran).

1. Udang-Undang Dasar Tahun 1945

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 
Batubara

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu 
Air Limbah

6 SKT (Surat Keterangan Tanah) dan SPT adalah surat tanah yang menetapkan kepemilikan atas tanah. SKT / SPT biasanya dikeluarkan 
oleh pemerintah daerah (kepala desa dan camat) setelah pembayaran biaya tertentu. Surat ini biasanya digunakan dalam transaksi 
pertanahan. Ini berbeda dari sertifikat formal yang biasanya dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan) setelah survei dan biayanya 
jauh lebih tinggi daripada biaya untuk menerbitkan SKT. Banyak sertifikat tanah individu diakui melalui Surat Keterangan Tanah yang 
dikeluarkan oleh kepala desa, diverifikasi oleh camat dan kemudian dicatat dalam buku catatan tanah desa. Ini kemudian diserahkan 
kepada BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah yang terdaftar.
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15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang 
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: KEP-11/MENLH/3/1994 
Tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana 
Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Amdal

18. 96 Pasal Hukum Adat Tumbang Anoi tahun 18

Paralegal mengintegrasikan peraturan untuk dua aspek: mengidentifikasi pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh suatu entitas dan menemukan kaitan hukum sebagai dasar untuk pemulihan hak-hak 
masyarakat. Hak-hak komunitas dapat jatuh dalam kategori di bawah ini.

1. Jaminan hak atas lahan

2. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat

3. Hak atas informasi lingkungan

4. Hak atas kebebasan informasi

5. Hak untuk bebas dari intimidasi dan penganiayaan dari pejabat pemerintah

6. Hak atas kesetaraan dalam perjanjian kemitraan (plasma)/hak atas kebebasan kontrak;

IIF. Strategi: Pelibatan pemerintah dan kombinasi strategi lainnya

Mendekati Institusi Pemerintah: Tim paralegal mengidentifikasi institusi mana yang memiliki tanggung jawab 
berkaitan dengan kasus yang ditangani. Hal ini dapat mencakup:

- Kepala Desa dan Camat

- Bupati

- Gubernur

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Provinsi

- Departemen Kehutanan, Departemen Perkebunan, dan Departemen Pertambangan

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten dan Provinsi

Tim paralegal membantu masyarakat untuk menjangkau lembaga-lembaga ini. Mereka mengetahui 
lokasi kantor, jam kerja lembaga-lembaga ini, orang yang bertanggung jawab, dan format resmi untuk 
melaporkan kasus. Mereka membuat draft surat, menulis surat keberatan, mengajukan permohonan untuk 
keterbukaan informasi dengan masyarakat. Mereka juga membuat keputusan secara strategis apakah 
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surat/permohonan harus atas nama anggota komunitas atau Walhi Kalimnatan Tengah. Keputusan ini 
dibuat berdasarkan aspek-aspek seperti risiko yang terkait, interaksi masa lalu masyarakat dengan lembaga 
terkait, ketentuan hukum tentang mendaftarkan pengaduan, dll. Para paralegal dan anggota masyarakat 
juga mendekati lembaga-lembaga ini secara langsung dan dalam pertemuan mediasi. Metode pendekatan 
juga ditentukan berdasarkan pengalaman masa lalu, aksesibilitas, dan ruang lingkup yurisdiksi lembaga-
lembaga tersebut.

Dalam proses penyelesaian kasus, strategi lain seperti mediasi, blokade secara ritual adat yang disebut 
hinting pali, menyampaikan kasus ke media, meminta dukungan dari organisasi lain, juga dicoba. Strategi-
strategi ini dapat dikombinasikan atau sebagai serangkaian langkah, tergantung pada situasi kasus tertentu.

Kapoor, Menon & Viswanathan (2018)7 mengklasifikasikan strategi yang diadopsi oleh masyarakat dalam 
menghadapi dampak perubahan penggunaan lahan skala besar dalam tiga kategori:

Kolaboratif: ketika masyarakat berupaya memastikan adanya manfaat dari proyek dalam bentuk 
perjanjian plasma, pekerjaan atau kompensasi, mereka mengadopsi strategi kolaboratif seperti negosiasi 
dan mediasi. Pilihan ini bisa terjadi kerena menyempitnya ruang untuk perlawanan atau karena sudah 
adanya kesepakatan/penerimaan secara umum dari pemanfaatan komersial sumber daya alam yang 
mereka miliki.

Persuasif: ketika komunitas mencoba untuk mendapatkan perhatian publik, pemimpin politik, media 
atau negara, atau pada dasarnya siapa saja yang dapat mempengaruhi keputusan untuk suatu proyek/
kegiatan. Tindakan seperti protes damai, kampanye media, advokasi politik, pengaduan administrasi dapat 
termasuk dalam kategori ini.

Konfrontasional: ini adalah strategi berisiko tinggi yang diadopsi dalam situasi darurat atau terpaksa 
dan frustrasi. Protes dengan kekerasan, merebut kembali lahan (reclaiming) dan blokade termasuk dalam 
kategori ini.

Jika dilihat melalui lensa ini, maka strategi utama untuk mendekati lembaga pemerintah adalah persuasif; 
terkadang mereka juga menggabungkan strategi persuasif atau kolaboratif lainnya berdasarkan tuntutan 
masyarakat dalam kasus tersebut. Strategi konfrontasi, biasanya dihindari tetapi masyarakat dalam dua 
kasus telah maju dan mencobanya dalam kasus perampasan lahan di Kapuas dan Kotim. Meskipun pada 
umumnya dipandang sebagai tindakan yang diambil dari keputusasaan, namun dalam kasus ini, tindakan 
seperti ini dipilih setelah diyakini bahwa perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki 
izin untuk menggunakan lahan mereka. Dengan demikian, ilegalitas operasi perusahaan memberikan 
dorongan kepada masyarakat untuk mengambil masalah di tangan mereka dan merebut kembali tanah 
mereka. Kasus di Seruyan tentang perampasan lahan juga telah dilaporkan di media setelah kegagalan 
serangkaian mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah. 

Pengalaman Mediasi Walhi: Sebelumnya dan Saat ini

“Secara keseluruhan proses mediasi cukup menantang karena di masa lalu mediasi selalu  melibatkan militer 
dan polisi dalam pertemuan tersebut. Ini bukan murni tidak memihak. Mereka seperti mengintimidasi, dan 
mereka tidak bisa menempatkan posisi dalam proses yang terbuka. Keterlibatan militer masih ada. Idealnya 
tidak boleh ada keterlibatan polisi dan militer. Kita sekarang harus melihat apakah bukti kuat atas pelanggaran 
yang ada akan mendorong pemerintah untuk menegosiasikan proses mediasi dari sisi keberpihakan kepada 

7 Kapoor, M. Menon, M & Viswanathan, V. Midcourse Manoeuvres: Community strategies and remedies for natural resource conflicts 
in Indonesia. CPR-Namati Environmental Justice Program. New Delhi. 2018.
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masyarakat.” 

(Dimas N. Hartono, Direktur WALHI Kalteng, Palangka Raya, Februari 2019)

“Jika kita membandingkan proses mediasi yang baru-baru ini diadakan di Seruyan dengan mediasi sebelumnya, 
tidak ada militer di ruangan itu tetapi mereka menjaga di luar ruangan. Para pihak yang menghadiri mediasi 
tidak mempertimbangkan keberadaan paralegal. Paralegal dilihat sebagai bagian dari komunitas. Masyarakat 
perlu menyatakan bahwa mereka memiliki paralegal yang membantu mereka sehingga pemerintah dan 
perusahaan tahu bahwa masyarakat tidak sendirian dan mereka memiliki pengetahuan hukum”

 (Halis Sangko, Kepala Departemen Kajian, Advokasi dan Kampanye WALHI Kalteng, 
Palangka Raya, Februari 2019)

“Tidak ada perbedaan. Kondisi penting yang kita lihat dalam proses mediasi, peran pemerintah sangat lemah. 
Kami berharap bahwa pemerintah dapat menjadi pihak yang independen tetapi tidak terlihat sejauh ini. Semua 
mediasi sejauh ini belum menghasilkan pemulihan yang baik.”

   (Bayu Herinata, Kepala Departemen Organisasi dan Pendidikan, WALHI 
Kalteng, Palangka Raya, Februari 2019)

“Proses mediasi dari pemerintah sebenarnya bukan untuk penyelesaian kasus, itu hanya untuk “penanganan 
kasus”. Proses itu sendiri bukan untuk menemukan solusi untuk kasus tersebut, namun hanya untuk menciptakan 
kesan bahwa kasus sedang ditangani. Ini hanya untuk menunjukkan bentuk penerimaan laporan kasus. Ini 
lebih mirip dengan memfasilitasi pertemuan multi-pihak. Kita tidak dapat bergantung pada proses mediasi jika 
ingin menemukan penyelesaian kasus. Tetapi kita membutuhkannya untuk membuka lebih banyak opsi untuk 
penyelesaian kasus. Proses mediasi tidak memiliki hukum sebagai dasar diskusi tentang pelanggaran atau 
bahkan pemulihan. Tidak ada dasar hukum. Mereka tidak membahas opsi berdasarkan hukum dan kebijakan 
pemerintah.” 

(Kurniawan Sabar, Manager Program, Namati, Februari 2019)
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III Hasil Program
III.A. Tanggapan pemerintah

Sejauh ini, pendekatan terhadap pemerintah telah dilakukan dalam penanganan empat kasus. Urainnya 
adalah sebagai berikut.

Kasus Lahan di Katingan: Komunikasi telah dilakukan ke kantor kecamatan untuk mediasi membahas 
pengambilalihan lahan oleh perusahaan PT Arjuna Utama Sawit (AUS). Kemudian Camat mengundang 
kepala desa dari empat desa untuk pertemuan ini. Mediasi berlangsung pada November 2018 dengan 
tiga kepala desa, sedangkan kepala desa Tumbang Runen tidak menghadiri mediasi karena ia telah 
menyampaikan penolakannya atas rencana perusahaan kepada pemerintah kecamatan. Dalam mediasi, 
camat menyatakan kepada perusahaan bahwa rencana untuk memperluas dan membuka perkebunan 
baru tidak dapat dilanjutkan jika masalah antara perusahaan dan masyarakat tidak terselesaikan. Kantor 
administrasi kabupaten telah didekati melalui penyampaian surat untuk permintaan peta administrasi 
definitif wilayah Desa Tumbang Runen. Komunitas belum menerima tanggapan sejauh ini.

Kasus Lahan di Seruyan: Dalam kasus perampasan lahan oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten 
Seruyan, pada mediasi ketujuh yang difasilitasi oleh pemerintah tingkat kabupaten atas desakan masyarakat, 
pemerintah mengakui konflik dan masalahnya. Badan Pertahanan telah merespon dengan meminta 
masyarakat untuk membahas dan memeriksa kembali laporan mereka di kantor Badan Pertanahan.

“Pemerintah tingkat kabupaten kali ini memberikan rekomendasi yang lebih jelas kepada perusahaan untuk 
menunjukkan bukti bahwa mereka telah membeli lahan dari tiga orang yang telah disebutkan oleh perusahaan 
dan memiliki hak untuk mengelola lahan.”

(Aldiansyah, mitra masyarakat, Seruyan, Maret 2019)

Kasus lahan di Kotawaringin Timur: Sejauh ini, Dinas Pertanian telah didekati untuk mendapatkan 
pengakuan untuk Kelompok Tani yang dibuat oleh masyarakat. Masyarakat telah mendapat pengakuan. 
Paralegal dan masyarakat juga mendatangi Dinas Perkebunan dan melaporkan kasus tersebut. Dinas 
perkebunan mengeluarkan surat kepada perusahaan PT SKD yang berisi tiga poin - mengklarifikasi kasus, 
menunjukkan bukti kompensasi dan melaporkan perkembangan penanganan kasus tersebut.

Kasus Polusi di Barito Timur: Dalam hal ini, untuk mendapatkan salinan dokumen AMDAL (Analisis 
mengenai Dampak Lingkungan) dari perusahaan yang bersangkutan, tim langsung menyampaikan surat 
kepada Dinas Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten. Pemerintah menerima surat mereka tetapi tidak 
menyampaikan bahwa ada prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi tersebut dari mereka. 
Perusahaan sedang dalam proses mempersiapkan AMDAL baru untuk proses pembaruan izin lingkungan. 
Untuk AMDAL yang baru, masyarakat menyampaikan surat kepada Dinas lingkungan. Surat itu menyatakan 
bahwa masyarakat menolak upaya perusahaan untuk mempersiapkan AMDAL dan mendapatkan 
pembaruan izin. Ketika masyarakat menindaklanjuti surat ini, Dinas lingkungan menyarankan agar mereka 
harus meminta matriks AMDAL (berisi konstituen AMDAL). Paralegal dan komunitas telah meminta dan 
akhirnya mendapatkan Matriks AMDAL tersebut.



16

WALHI Kalimantan Tengah & NAMATI

“Tapi kemudian kami diberitahu bahwa kami terlambat karena dokumen AMDAL sudah dikeluarkan. 
Kami disarankan untuk meminta AMDAL, kami melakukannya dan kami mendapat salinannya. Sepertinya 
Pemerintah tidak benar-benar membantu kami. Sebaliknya mereka membuat segalanya menjadi rumit.” 

(Bela, Paralegal, Bartim)

Kasus lahan di Kapuas: Dalam kasus ini, masyarakat telah merencanakan untuk mendekati Bupati dan 
Badan Pertanahan tingkat kabupaten. Paralegal dan masyarakat berusaha berkomunikasi dengan pejabat 
pemerintah untuk mengatur pertemuan dengan Bupati. Namun, sejauh ini belum ada jadwal yang 
dikeluarkan. Mereka juga menyiapkan laporan untuk diserahkan kepada Badan Pertanahan Kapuas dan 
akan segera melaporkan.

Semua contoh ini menunjukkan bahwa walaupun secara umum lembaga-lembaga pemerintah enggan 
bertindak terhadap perusahaan, bukti kuat dan upaya berkelanjutan dari masyarakat dapat membuat 
mereka menanggapi permintaan warga. Namun, mungkin terlalu dini jika disimpulkan bahwa tanggapan-
tanggapan tersebut pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh 
masyarakat atau memastikan kepatuhan yang lebih baik oleh industri terhadap hukum. Dalam banyak 
kasus, tim paralegal dan masyarakat telah mulai mendekati lembaga-lembaga pemerintah baru-baru ini 
setelah memastikan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti kuat untuk menetapkan suatu pelanggaran. 
Namun demikian, apa yang ditunjukkan melalui contoh-contoh kasus ini adalah bahwa pemerintah, 
setidaknya dalam dua kasus telah menuntut perusahaan untuk bertanggung dan memberikan tanggapan 
terhadap komplain masyarakat.

IIIB. Pemulihan

Kapoor, Menon & Viswanathan (2018)8 mengamati dalam laporannya bahwa bentuk pemulihan terus 
mengalami perkembangan selama konflik berlangsung. Laporan ini memishakan antara hasil atau solusi 
jangka panjang dan solusi sementara seperti mediasi, pilot uji coba, atau pemetaan lahan yang diminta/
difasilitasi oleh pemerintah. Pada suatu titik tertentu, masyarakat dapat mencari solusi seperti jaminan 
tidak ada ekspansi lebih lanjut, kompensasi, pekerjaan, perjanjian kemitraan seperti plasma, pembersihan 
polusi, atau penutupan total pabrik. 

Di bawah ini adalah uraian tentang jenis pemulihan yang diinginkan dalam lima kasus dan bagaimana 
statusnya saat ini dalam proses penyelesaian kasus.

Dalam kasus Seruyan, masyarakat telah menuntut kompensasi untuk lahan yang telah diambil alih 
oleh perusahaan. Namun, setelah pertemuan terakhir antara paralegal, pengacara komunitas dan mitra 
komunitas, perhatian telah dialihkan ke proses mediasi. Tuntutan terkait bagaimana mediasi harus 
dilaksanakan juga telah diminta segera oleh masyarakat. Hal ini dapat dipahami sebagai hasil sementara 
(intermediate outcome).

Dalam kasus lahan Kotawaringin Timur, awalnya pada bulan Februari 2019, masyarakat meminta dan 
bernegosiasi dengan perusahaan untuk perjanjian kemitraan dalam waktu satu bulan. Tetapi karena 
perjanjian plasma tidak terwujud dalam waktu yang diberikan, pada bulan Maret 2019 masyarakat 
memutuskan untuk mendapatkan kembali lahan mereka.

8 Kapoor, M. Menon, M & Viswanathan, V. Midcourse Manoeuvres: Community strategies and remedies for natural resource conflicts 
in Indonesia. CPR-Namati Environmental Justice Program. New Delhi. 2018.
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Dalam kasus pencemaran sungai Barito Timur, masyarakat memiliki tiga tuntutan: 1) pemulihan dan 
reklamasi lingkungan, 2) mengeluarkan area izin penambangan PT BNJM dari wilayah dusun Gunung 
Karasik, 3) dan pencabutan izin perusahaan.

Dalam kasus lahan Katingan, masyarakat menginginkan perusahaan untuk membatalkan rencana ekspansi 
ke lahan mereka dan menuntut kompensasi untuk lahan yang telah dirampas sebelumnya. Perjanjian 
bahwa kompensasi harus dalam bentuk satu kali pembayaran atau perjanjian plasma, belum tercapai 
dengan masyarakat. Setelah komunitas mengirim surat ke perusahaan untuk menyampaikan penolakan 
rencana pembukaan lahan baru, perusahaan tidak memberikan jawaban.

Dalam kasus lahan Kapuas, karena masyarakat sudah memanen di lahan yang telah diambil alih dan 
kemudian ditinggalkan oleh perusahaan, masyarakat meminta pengakuan dari pemerintah bahwa lahan 
(dan apa pun yang tumbuh di atasnya) adalah milik masyarakat.

Kuruniawan Sabar, Manager Program, Namati mengamati (Maret 2019):

“Ada perubahan dalam hal tuntutan dan harapan. Mereka memiliki tuntutan yang lebih tinggi berdasarkan 
posisi kasus yang sesuai. Di Barito Timur, masyarakat tidak hanya meminta restorasi sungai lagi, mereka 
menganalisis peta penambangan dan sekarang tuntutannya adalah untuk mengeluarkan konsesi 
pertambangan dari semua wilayah lahan masyarakat. Mereka dapat melihat di peta yang disediakan dalam 
AMDAL bahwa konsesi pertambangan telah mencakup rumah masyarakat di dalamnya dan mereka ingin 
mendorong perusahaan keluar. Permintaan sekarang memiliki nilai politik tinggi.”

Secara garis besar, tampaknya pengalaman masyarakat dalam berbagai kasus-kasus, pengetahuan yang 
lebih baik tentang posisi mereka dan posisi kasus membuat tuntutan mereka lebih sehat dan bulat di satu 
sisi, tetapi langkah-langkah menengah ke arah solusi juga dalam proses penyempurnaan secara spesifik.

Di tengah upaya mendapatkan pemulihan atas kasus-kasus tersebut, pada bagian selanjutnya laporan ini 
membahas pandangan masyarakat dan paralegal tentang kemungkinan mencapai pemulihan ini.

IIIC. Pencapaian utama dari penanganan kasus

Akses informasi

Dari intervensi panjang paralegal dan masyarakat di Gunung Karasik, Barito Timur, mereka telah 
memperoleh akses ke informasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, yaitu dokumen 
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari tambang batubara PT BNJM. Sebelumnya, proses 
AMDAL tidak melibatkan komunitas Gunung Karasik dan dokumen itu tidak dibagikan kepada masyarakat. 
Dokumen AMDAL menjadi bukti penting bagi masyarakat dan paralegal untuk menunjukkan bahwa proses-
proses yang semestinya dilakukan dalam Izin Lingkungan PT BNJM dan beberapa perlindungan lingkungan 
yang signifikan telah diabaikan. Sejauh ini masyarakat telah berhasil menahan rencana operasi kembali 
tambang batubara PT BNJM. Terkini, pejabat Badan Lingkungan Hidup Bartim berjanji untuk memberikan 
Izin Lingkungan PT BNJM kepada masyarakat.

Di Seruyan, pejabat Badan lingkungan hidup memberikan dokumen AMDAL PT GBSM kepada masyarakat. 
Dokumen AMDAL sangat penting untuk analisis kasus bagi masyarakat dan paralegal untuk memeriksa 
kembali peta perkebunan perusahaan dan kegiatan yang direncanakan oleh perusahaan. 

Pejabat pemerintah merencanakan inspeksi lapangan
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Pada bulan April 2019, Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng memfasilitasi pertemuan untuk menanggapi 
laporan pengaduan dari masyarakat mengenai konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT 
SKD di Kabupaten Kotim. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PT SKD, Badan Pertahanan, 
Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Komunitas, Paralegal, dan Walhi Kalteng. 
Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, pemerintah akan melakukan inspeksi lapangan sekitar Juli atau 
Agustus 2019. 

Sehubungan dengan kasus polusi akibat aktivitas tambang batubara PT BNJM di Bartim, petugas Badan 
Lingkungan Hidup menawarkan proses kompensasi untuk menjawab tuntutan masyarakat dan berjanji 
untuk melaksanakan inspeksi lapangan untuk memeriksa polusi sungai.

Menghentikan tuduhan kriminal terhadap komunitas

Upaya paralegal dan komunitas di Gunung Karasik dengan dukungan dari berbagai organisasi jaringan di 
Kalimantan Tengah dan Jakarta berhasil menghentikan upaya kriminalisasi atas dugaan tindakan kriminal 
oleh lima anggota komunitas perempuan. Polisi Resort Barito Timur mengeluarkan surat panggilan kepada 
lima perempuan ini pada akhir September 2018. Pada Oktober 2018, komunitas dan paralegal menulis 
surat (klarifikasi) sebagai tanggapan terhadap surat panggilan Polisi Resor Barito Timur. Selanjutnya, pada 
November 2018 pemanggilan polisi dihentikan.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur, upaya yang sama yang dilakukan oleh paralegal dengan masyarakat 
juga berhasil menghentikan dugaan tindakan kriminal oleh ketua “Kelompok Tani Sambas Bersatu”. Polisi 
mengeluarkan panggilan karena dugaan pencurian buah sawit (panen) dari perkebunan PT SKD. Dugaan ini 
muncul karena masyarakat mendorong upaya untuk menyelesaikan konflik saat mengelola dan memanen 
kelapa sawit di daerah yang saat ini sedang dalam konflik antara masyarakat dan PT SKD.

Menghentikan rencana ekspansi proyek

Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit PT AUS di Desa Tumbang Runen, yang ditargetkan pada 
Oktober 2018, telah ditunda. Hal itu disebabkan oleh respons dan intervensi oleh masyarakat desa dan 
paralegal. Ini menyebabkan pemerintah Desa Tumbang Runen menyatakan penolakan terhadap rencana 
ekspansi perusahaan. Saat ini PT AUS masih terus berusaha meyakinkan masyarakat Tumbang Runen 
untuk menerima rencana perluasan perkebunan.

Tanggapan dan pengakuan positif dari lembaga pemerintah

Melalui dialog publik mengenai peran paralegal dalam pemulihan hak-hak masyarakat, program ini telah 
mampu memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Dinas Perkebunan 
Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi peran paralegal dalam menangani konflik. Bahkan menyarankan 
agar kasus-kasus tersebut dilaporkan langsung ke Dinas Perkebunan untuk ditindaklanjuti. Perwakilan dari 
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI menyampaikan komitmen mereka untuk menindaklanjuti lima kasus 
yang dilaporkan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Tengah melalui wakil ketua mereka 
menyampaikan apresiasi mereka tentang kerja paralegal Walhi Kalimantan Tengah dalam menangani 
konflik. Beliau menyatakan dalam komunikasinya bahwa program tersebut akan menjadi sumber 
pembelajaran penting untuk penyelesaian konflik agraria dan lingkungan di Kalimantan Tengah. Terkini, 
pada akhir Juli 2019, Gubernur Kalimantan Tengah berkunjung langsung ke kantor WALHI Kalteng dalam 
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rangka merespon laporan kasus dari 5 Kabupaten. Gubernur Kalteng telah menerima 5 (lima) laporan 
kasus secara langsung dan berjanji menyelesaikan kasus-kasus tersebut dalam tempo 3 (tiga) bulan. 

Gambar:  Blokade untuk protes pembangunan jalan tambang batu bara di Bartim
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Gambar:  Paralegal mendokumentasikan data kasus di Kapuas
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IV
Pembelajaran
& Refleksi

IVA. Institusi pemerintah dan hukum

Fragmentasi dan perubahan regulasi

Lanskap hukum di Indonesia bersifat sementara dan dinamis dengan amandemen dan perubahan yang 
sering didorong karena adanya tekanan balik atas tuntutan pembangunan ekonomi dan perlindungan 
lingkungan. Bahkan lembaga-lembaga itu sendiri bersifat sementara - Penggabungan Kementerian 
Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, munculnya lembaga-lembaga baru seperti Badan 
Penataan Ruang, dan Lembaga lainnya dibentuk untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. 
Kekuasaan juga dalam masa transisi karena kewenangan untuk memberikan izin untuk pertambangan dan 
perkebunan telah dialihkan dari kabupaten dan kota dan saat ini hanya gubernur provinsi dan kementerian 
terkait yang dapat menyetujui proyek. 

“Kepala Dinas Perkebunan di Kalimantan Tengah mengatakan bahwa mereka ingin menegakkan hukum tetapi 
perubahan hukum sangat cepat dan mereka tidak dapat mengikutinya secara cepat. Mutasi juga sering terjadi 
yang menghambat implementasi hukum. Ada kesenjangan dalam pemahaman tentang hukum antara pejabat 
yang bertanggung jawab di tingkat nasional, provinsi dan lokal”. 

(Kurniawan Sabar, Manager Program Namati, Februari 2019).

Fragmentasi kerangka institusi dalam pengelolaan lahan sangat berdampak pada pemanfaatan lahan. 
Undang-undang Agraria membatasi pengelolaan lahan untuk satu entitas. Melalui Hak untuk menggunakan/
mengolah lahan (Hak Guna Usaha-HGU) dan sertifikat kepemilikan swasta, Badan Pertahanan (BPN) 
mengendalikan penggunaan dan pengelolaan lahan di Indonesia. Surat kepemilikan (SKT/SPT) diterbitkan 
untuk bidang lahan seluas 2-5 hektar. Menurut Undang-Undang Agraria, jika lahan yang digunakan lebih 
dari 200 hektar, pengguna harus mendapatkan HGU dari Badan Pertahanan. Tetapi di bawah Undang-
Undang Perkebunan perusahaan diminta untuk mendapatkan izin lokasi dan izin perkebunan, yang 
biasanya dikeluarkan oleh Bupati. Bupati tidak berkonsultasi dengan BPN sebelum mengeluarkan perijinan 
ini dan perusahaan tidak peduli dengan persayaratan HGU karena hukum agraria tidak memiliki ketentuan 
tentang sanksi (penalty). 

Baik pemerintah tingkat desa maupun Badan Pertahanan memberikan hak atas Lahan, tetapi keduanya 
tidak menempati kedudukan yang sama di mata lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan 
konflik lahan. Pemerintah tingkat desa mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan Surat Penunjukan 
Tanah (SPT), sedangkan perusahaan membutuhkan HGU dari Badan Pertahanan. Ini membuat seolah-
olah perusahaan memberikan legitimasi terhadap keberadaan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ini. 
Prosedur pemberian tanah kepada perusahaan melemahkan peran dan pentingnya pemerintah tingkat 
desa dalam urusan administrasi desa.

Di daerah yang kaya sumber daya, pemerintah daerah telah memberikan ribuan izin usaha pertambangan 
dan perkebunan. Namun, sangat banyak izin yang diterbitkan melalui proses administrasi yang tidak wajar. 
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Ada banyak kasus wilayah konsesi yang tumpang tindih.9 Hal ini mengacaukan protokol pemantauan dan 
penegakan hukum serta pertanggungjawaban. Sementara, sejumlah peraturan dikeluarkan di tingkat 
provinsi dan kabupaten oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang, namun peraturan 
dari Pemerintah Nasional tentang masalah-masalah terkait masih tertunda. Misalnya, peraturan yang 
menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi pelanggaran, atau menetapkan standar emisi untuk unit 
pencemar belum dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang sudah lama berlaku. 

Sulitnya pengawasan aktivitas pembangunan

Menteri/Gubernur biasanya mendelegasikan tanggung jawab kepada badan lingkungan tingkat daerah 
untuk memantau dan melaporkan kegiatan yang dapat berdampak pada lingkungan. Badan-badan ini 
dapat mengeluarkan peringatan kepada pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan lingkungan tetapi 
tidak dapat mengambil tindakan. Padahal lembaga-lembaga ini melakukan pemantauan tetapi kekuatan 
untuk menegakkan peraturan lingkungan belum diberikan kepada mereka. 

Misalnya, dalam kasus pencemaran sungai di Barito Timur, masyarakat telah lama berusaha mencari 
jalan untuk mengurangi polusi. Mereka mendekati kementerian lingkungan hidup di tingkat nasional, dan 
meminta tim investigasi untuk mengunjungi situs tersebut dan mengambil sampel dari sungai. Masyarakat 
melihat ini sebagai sebuah pencapaian dan berharap bahwa pada akhirnya perusahaan akan diminta untuk 
menghentikan pencemaran sungai. Namun, kasus ini tidak menunjukkan banyak kemajuan. 

“Pada tahun 2016, kami telah mendekati Kementerian Lingkungan Hidup di tingkat nasional ketika 
perusahaan mendapat sanksi administratif. Tetapi tampaknya pemerintah tingkat kabupaten tidak 
mengimplementasikannya.”

(Yosep, C, Mitra Masyarakat, Bartim, Maret 2019)

Ada beberapa pemahaman tentang bagaimana hukum lintas-sektoral seperti kehutanan dan lingkungan 
diawasi untuk kepatuhan dan penegakan bukum. Namun, hal tersebut belum tentu berlaku bagi undang-
undang sektoral lainnya tentang pertambangan atau perkebunan. Karena mekanisme pemantauan dan 
penegakan hukum untuk kedua sektor tersebut tidak digambarkan dengan baik dan cenderung tidak 
jelas, maka tidak ada kejelasan tentang sejauh mana undang-undang khusus sektor tersebut dipatuhi. 
Pemerintah melakukan reaksi mendadak seperti verifikasi dan audit perijinan untuk memastikan bahwa 
mereka mematuhi peraturan yang ada. Contoh dari hal ini diilustrasikan oleh proses yang disebut “Clean 
and Clear” yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

“Setiap Kementerian/Dinas sektoral menggunakan hukum sektoral masing-masing yang tumpang tindih 
dan bertentangan dengan undang-undang lainnya. Mereka tidak tahu hukum mana yang digunakan untuk 
mengatasi pelanggaran. Misalnya. untuk konflik perkebunan, mereka menggunakan hukum kehutanan 
dan hukum perkebunan tetapi tidak menggunakan hukum lingkungan meskipun jika kasusnya menyangkut 
pelanggaran lingkungan”.

(Dimas N. Hartono, Direktur WALHI Kalteng, Pangka Raya, Februari 2019)

9 http://www.hellenicshippingnews.com/new-regulations-in-indonesias-coal-mining-industry/, https://www.theguardian.com/
sustainable-business/2016/apr/02/greenpeace-palm-oil-logging-indonesia -land-claims-greenpeace-forest-fires
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Elis D, Mitra Masyarakat, Kotawaringin Timur (Maret 2019), memaparkan bahwa masyarakat yang terkena 
dampak perampasan tanah merasa tidak jelas tentang hukum mana yang harus digunakan, dan lembaga 
mana yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengembalikan tanah. Dia menyayangkan bahwa 
pertanggungjawaban tidak disebutkan secara jelas dalam hukum. Dia merasa bingung untuk menemukan 
institusi mana saja yang seharusnya bertanggung jawab.

Ada beberapa contoh masalah yang belum dibahas dalam Undang-Undang. Misalnya, peraturan 
perkebunan tidak menguraikan perihal tanaman. 

“Tanah tersebut dapat dikembalikan ke masyarakat, tetapi sehubungan dengan tanaman (yag telah tumbuh 
diatas tanah), tidak ada undang-undang yang mendukung klaim masyarakat. Dalam pengalaman saya 
sebelumnya, di Mantangai, kami meminta Bupati untuk mengeluarkan rekomendasi serupa, tetapi sejauh ini, 
belum direalisasikan oleh Bupati. Kami membutuhkan cara kreatif untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Kita 
perlu bekerja lebih keras dari biasanya.”

(Dirman, Paralegal, Kapuas, Maret 2019)

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang 
pemerintah kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah 
hukumnya diteruskan ke pemerintah tingkat provinsi dan nasional. Saat ini file dan dokumen tersebut 
dipindahkan dari bupati ke pemerintah provinsi masing-masing. Fase transisi ini semakin memperlambat 
proses pemantauan dan kepatuhan.

Penerapan regulasi bertentangan dengan kepentingan publik

Tindakan pemerintah atas pengaduan masyarakat, seringkali tampaknya hanya untuk menenangkan 
masyarakat. Mereka menawarkan solusi perantara (intermediate) seperti mediasi, mengukur kembali 
lahan, tetapi situasi di lapangan tidak berubah. Misalnya, dalam kasus perampasan lahan di Seruyan, tujuh 
mediasi telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah kecamatan tetapi tidak ada resolusi yang dicapai. 
Hanya setelah masyarakat menunjukkan bukti kepemilikan lahan mereka, perusahaan diminta untuk 
membuktikan bahwa apakah mereka telah membeli lahan tersebut.

“Mereka (Pemerintah) mencoba menenangkan masyarakat dengan mengambil peran dalam mediasi, 
menerima laporan kami tentang kasus ini tetapi tidak melakukan banyak hal di atas kertas dan tentu saja 
tidak mengambil tindakan apa pun. Itu sebenarnya membantu perusahaan karena mereka terus dibiarkan 
melanjutkan pekerjaan mereka tanpa halangan, sementara masalah kami hanya ‘didengar’.” 

(Jefriko, Paralegal, Katingan, Februari 2019) 

Masyarakat menunjukkan keyakinan pada program dan pendekatan kasusnya meskipun mereka telah 
menerima semua ancaman dan risiko, dan telah menyaksikan keterlibatan pejabat pemerintah setempat 
dengan perusahaan. Dalam hal perampasan lahan di Kotawaringin Timur, meskipun masyarakat sangat 
sadar bahwa Bupati telah membiarkan kegiatan ilegal perusahaan tersebut berlanjut, namun masyarakat 
tetap berupaya mendekati Bupati. Elis D, Mitra Masyarakat, menunjukkan (Maret 2019) bahwa meskipun 
Bupati, dalam menanggapi klaim masyarakat bahwa perusahaan telah mengambil lahan lebih banyak 
daripada yang diizinkan, namun dia memerintahkan perusahaan untuk tetap menggunakan tata guna lahan 
yang disetujui. Dia menambahkan bahwa Bupati tidak berkomentar mengenai tanah masyarakat karena 
hal itu akan membuktikan keterlibatannya. Masyarakat memahami bahwa mereka masih perlu mendekati 
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institusi lokal terlebih dahulu; jika tidak, kemungkinan besar, kantor yang lebih tinggi akan mengembalikan 
file kasus kepada mereka lagi. 

Contoh ini menunjukkan bahwa masyarakat bersedia untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin 
tidak mereka harapkan, untuk membuktikan apa yang sudah mereka ketahui dan membuka kolusi antara 
perusahaan dan masyarakat ke permukaan. Sekarang setelah indikasi korupsi ditemukan, masyarakat 
Kotim berniat melaporkan kasus tersebut ke komisi antikorupsi, dan juga membawanya ke lembaga lain 
di tingkat yang lebih tinggi. Kondisi serupa juga telah diamati dalam kasus perampasan tanah di Katingan. 
Masyarakat mengerti bahwa Bupati kemungkinan besar akan mendukung perusahaan karena mereka 
hanya mengeluarkan izin kepada perusahaan.

“Bupati berupaya sebisa mungkin untuk melindungi izin tersebut. Jadi, pemerintah kabupaten lebih cenderung 
mendukung perusahaan. Setiap kali kami protes, perusahaan mendekati Bupati secara langsung dan mengklaim 
bahwa kegiatannya legal. Jika Bupati terus mendukung perusahaan, tidak ada gunanya melaporkannya ke 
departemen lain di tingkat kabupaten. Setelah ini, kasus ini dapat dibawa ke tingkat provinsi.”

(Ijuansyah, Mitra Masyarakat & kepala desa, Katingan, Maret 2019)

“Jika Bupati mengakui bahwa perusahaan mengambil lahan masyarakat secara ilegal, berarti dia juga 
menerima keterlibatannya dalam masalah ini” 

(Elis D, mitra masyarakat, Kotim, Maret 2019)

Karena ambiguitas dalam teks undang-undang, mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, 
yang biasanya merupakan perusahaan swasta, sering menyalahgunakannya. Dengan demikian, Undang-
undang memberikan celah yang sering digunakan sebagai ruang bagi pemerintah daerah untuk berkolusi 
dan memberikan legalitas. Hukum digunakan secara selektif. Perusahaan-perusahaan jarang dimintai 
pertanggungjawaban terhadap ketentuan-ketentuan seperti persyaratan menyediakan 20% dari lahan 
perkebunan untuk masyarakat dan mendapatkan surat pembebasan dari masyarakat.

Terlepas dari bukti kepemilikan, komunitas dan paralegal merasa kesulitan untuk membuat berbagai 
Lembaga menerapkan undang-undang ini.

“Ketika masyarakat memblokir area konsesi, penegak hukum hanya menggunakan hukum pidana karena 
mereka hanya melihat bahwa gangguan di area konsesi perkebunan adalah aktivitas kriminal. Sementara 
prasyarat bahwa lahan yang diambil alih oleh perusahaan harus bebas dari konflik, diabaikan.” 

(Dimas N. Hartono, Direktur Walhi Kalteng, Februari 2019)

“Ada kesenjangan antara apa yang ditentukan dan praktiknya. Badan-badan ini di lapangan tidak menerapkan 
semua aturan. Misalnya, untuk perpanjangan izin penambangan, selama proses, semua kegiatan harus 
dihentikan sampai mendapat izin baru. Tetapi di lapangan, mereka (perusahaan) dibiarkan terus bekerja.” 

(Bama, Pengacara, JPIC Kalimantan, Palangka Raya, Februari 2019)

Meskipun undang-undang tentang keterbukaan informasi memberikan hak atas informasi kepada setiap 
warga negara Indonesia. Namun dalam praktiknya, seringkali berbagai lembaga mengabaikan permohonan 
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informasi jika seseorang mengajukannya. Dalam kasus yang ditangani oleh paralegal, permintaan informasi 
telah diajukan atas nama WALHI.

“Hanya ketika LSM seperti Walhi mengajukan permintaan informasi, hal itu dapat ditangani.” (Kurniawan 
Sabar, Manager Program Namati, Februari 2019)

Namun, Janang, Paralegal dari Barito Timur, merasa bahwa pemerintah telah menjadi lebih terbuka 
tentang akses informasi. Dia menyampaikan (Februari 2019), “Kami bahkan telah meminta pemerintah 
untuk memberi tahu kami bahwa dokumen yang kami inginkan tersedia, dan oleh karena itu masyarakat 
harus segera mengajukan permintaan.” Menurut dia, ini dikarenakan komunitas dan paralegal betul-betul 
menggunakan dasar hukum yang jelas untuk permintaan tersebut.

IVB. Tentang Dinamika Komunitas

Distribusi kekuasaan dan kapasitas

Komunitas tidaklah homogen dan banyaknya perbedaan kekuasaan dan “hak istimewa” sering diamati 
dalam setiap komunitas. Untuk melakukan dialog dengan komunitas dan pengambilan keputusan yang 
efektif, paralegal perlu memperhatikan perbedaan-perbedaan kekuasaan ini. Hal ini akan membantu untuk 
menciptakan proses pertimbangan yang inklusif dan mencegah berlanjutnya ketimpangan kekuasaan 
dalam komunitas. Seringkali, secara tidak sengaja diskusi dan dialog komunitas didominasi oleh segelintir 
orang di dalam komunitas. Oleh karena itu, hal yang penting adalah upaya untuk menjadikan pertemuan 
dan pelatihan komunitas sebagai ruang dimana perbedaan kekuasaan antar individu tidak direproduksi dan 
semua orang berpartisipasi secara bermakna. Disamping adanya dinamika kekuasaan suatu komunitas, 
fakta bahwa komunitas di sebagian besar lokasi di Kalimantan Tengah merupakan campuran dari penduduk 
asli dan transmigran, beberapa anggota memiliki Sertifikat Tanah pribadi dan sebagian juga memegang 
klaim komunitas atas lahan, beberapa dari mereka bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit atau 
pertambangan yang terlibat dalam konflik, sebagian mungkin memiliki sumber mata pencaharian selain 
dari lahan yang berkonflik, sebagian mungkin hanya bergantung pada lahan yang berkonflik. Semua ini 
bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. 

Semua aspek ini dapat mempersulit paralegal untuk menyatukan dan mendorong komunitas untuk 
mencapai tujuan bersama. Semua aspek ini juga menjadi tantangan besar bagi paralegal untuk mencapai 
keputusan bersama, dimana mereka juga harus memastikan bahwa keputusan itu bersifat inklusif. Tetapi 
setelah tercapai, ini bisa menjamin kepemilikan bersama atas keputusan, tindakan dan tuntutan, dan 
berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus. Basis komunitas yang lebih luas setelah membuat keputusan 
dan membagi tugas menghasilkan tindakan yang cepat, momentum konstan, tindak lanjut yang tegas, dan 
risiko minimal. Hasil dari pemberdayaan basis komunitas yang aktif juga lebih besar. Paralegal mengakui 
pentingnya peran pengorganisasian komunitas dan telah berusaha menyatukan semakin banyak anggota 
untuk mencapai beberapa tujuan bersama. 

“Dinamika terlihat di dalam komunitas. Misalnya, selama pengambilan keputusan ada beberapa orang yang 
setuju untuk menghentikan perusahaan, dan sebagian yang tidak setuju karena anggota komunitas mereka 
bekerja di perusahaan. Tim paralegal mencoba mengetahui preferensi secara keseluruhan. Kami mencoba 
berkomunikasi dengan mereka, satu per satu, mencoba memahami pendapat orang-orang yang menolak dan 
mencoba membujuk.” 

(Janang, Paralegal, Barito Timur, Februari 2019)
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Pengorganisasian komunitas adalah kunci

Dalam hal perampasan lahan di Kapuas dan Seruyan, paralegal menyoroti rendahnya jumlah mitra 
komunitas sebagai salah satu masalah. Para paralegal memahami bahwa jika hanya 2-3 orang yang 
berpartisipasi dalam penyelesaian kasus, maka mereka akan jadi sasaran empuk bagi perusahaan. Hal ini 
juga akan dipandang sebagai peluang bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengambil keuntungan.

“Tantangan utama dalam program ini yaitu mengumpulkan anggota komunitas. Hanya 5 orang yang aktif, 
tim belum bertemu dengan 25 anggota lainnya yang lahannya sedang dalam konflik. Dari diskusi terakhir, 
sepertinya banyak anggota telah menjadi penambang emas. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki yang 
tinggal di sekitar sungai dalam rentang waktu yang lama untuk menambang emas. Mereka tidak bisa dating ke 
desa untuk diskusi dan aksi yang kita lakukan.” 

(Yuliana, Paralegal, Kapuas, Februari 2019)

Tantangan utama dalam program ini adalah agar masyarakat memahami konflik secara keseluruhan. 
Dengan demikian, partisipasi masyarakat harus dimaksimalkan dan kelompok mitra masyarakat harus 
diperkuat. 

“Tantangannya adalah untuk meyakinkan anggota masyarakat dan memaksimalkan  partisipasi masyarakat 
karena kami sangat bergantung pada organisasi masyarakat. Kami ingin semua anggota masyarakat menjadi 
lebih aktif dan berpartisipasi dalam jumlah besar.” 

(Janang, Paralegal, Barito Timur, Februari 2019).

Dalam kasus Seruyan, paralegal mengakui bahwa kehadiran seseorang dalam kelompok komunitas yang 
dapat memahami hukum dengan cepat dan mengambil tanggung jawab untuk mengambil tindakan telah 
membantu dalam kasus ini. Dia juga menyadari bahwa terlalu riskan jika hanya mengandalkan satu atau 
dua orang. Dia juga menyampaikan bahwa distribusi kekuatan dalam suatu komunitas merupakan hal 
yang penting. Karena dapat menciptakan lebih banyak pemimpin dan orang-orang yang memiliki kekuatan 
untuk mempengaruhi keputusan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki komunitas. Namun, ia juga 
menyoroti bahwa untuk menghindari tanggung jawab hanya pada segelintir orang, maka penting adanya 
kejelasan tentang pendelegasian tugas.

“Kami menyadari bahwa 15 anggota lainnya yang terkena dampak dalam kasus ini memiliki kapasitas dan 
dapat berperan dalam penyelesaian kasus. Karena itu, penting untuk membangun kelompok ini bersama 
dengan peran dan tanggung jawab yang jelas dan didelegasikan untuk anggota komunitas yang berbeda. Kami 
sudah mulai melakukannya melalui pelatihan komunitas tentang hukum.”

 (Alam, Paralegal, Seruyan)

Peningkatan partisipasi perempuan

Partisipasi perempuan dalam kasus polusi Barito Timur telah membaik karena upaya berkelanjutan dari 
tim.

Partisipasi perempuan dalam kasus pencemaran di Barito Timur telah meningkat karena upaya 
berkelanjutan dari tim.
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“Di sini perempuanlah yang aktif berjuang untuk kasus ini karena mereka tahu bahwa sangat penting untuk 
berjuang. Bahkan ketika para pria ingin menyerah, mereka memberikan dorongan. Ini suatu perubahan besar.” 

(Janang, paralegal Bartim, Feb 2019)

Janang menambahkan bahwa ini terjadi karena paralegal menyediakan ruang bagi perempuan dalam 
berbagai pertemuan. Mereka tidak hanya meminta perempuan untuk berpartisipasi, tetapi juga berbicara 
dengan pria tentang pentingnya partisipasi perempuan. Memastikan bahwa mereka juga harus meminta 
pendapat perempuan. Rusliani, seorang anggota komunitas perempuan dari Bartim menguatkan. Dia 
berkata:

“Kami tahu bahwa kami menghadapi dampak penambangan dan kami ingin semuanya berubah dan 
karenanya kami protes. Kami menuntut perusahaan untuk pindah dari tempat tinggal kami. Sekarang kami 
berbicara dengan masyarakat dari desa lain, kami menyadari bahwa mereka menghadapi masalah yang 
sama. Kami membahas solusi dan langkah selanjutnya bersama-sama. Paralegal mendorong para perempuan 
untuk menyampaikan pendapat, mengajari kami cara menyajikan kasus ini di hadapan pemerintah, dll. 
Sebelumnya kami memiliki rasa takut akan intimidasi tetapi sekarang kami merasa tidak takut karena kami 
telah memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, bagaimana bertemu polisi, bagaimana 
mengomunikasikan kasus ini. “

(Rusliani, mitra masyarakat, Bartim, Maret 2019)

Di Kalimantan Tengah, sebagian besar kasus tanah melibatkan sejumlah besar orang dan lebih dari satu 
desa. Beberapa LSM / CSO dapat membantu dalam kasus tertentu. Di Barito Timur dan Katingan, diamati 
bahwa lebih dari satu kelompok berjuang melawan operasi satu perusahaan.

“Paralegal dapat diberi tahu cara mengumpulkan dukungan dan pendapat dari luar  komunitas tempat mereka 
bekerja. Hal seperti ini penting untuk beberapa kasus tertentu.” 

(Dimas N. Hartono, Direktur WALHI-Kalteng, Palangka Raya, Februari 2019).

 

“Jika WALHI tidak dalam posisi untuk memperkuat masyarakat, mungkin ada beberapa organisasi lain yang bisa 
melakukan ini. Kami ingin melihat peran aktif organisasi lain  dalam hal ini karena kami memiliki pendekatan 
dasar yang serupa.” 

   (Halis Sangko, Kepala Studi, Advokasi dan Kampanye, WALHI-Kalteng, 
Palangka Raya, Februari 2019)

Terkadang, kehadiran paralegal dapat berisiko karena ketergantungan yang berlebihan dari mitra masyarakat 
terhadap mereka. Dalam kasus-kasus perampasan tanah Kapuas dan Seruyan, mitra masyarakat yang aktif 
adalah orang-orang yang memimpin koalisi petani bahkan sebelum keterlibatan paralegal dalam kasus 
tersebut. Melalui koalisi, mereka telah menjangkau perusahaan dan pemerintah dengan tuntutan mereka. 
Komunitas Seruyan telah melakukan enam kali mediasi yang tidak berhasil, dan komunitas Kapuas telah 
mendekati berbagai institusi yang mungkin dapat menangani pengembalian tanah. Dengan demikian, 
setelah keterlibatan WALHI dalam kasus-kasus ini, meskipun motivasi masyarakat telah meningkat, mereka 
tetap menghadapi karena berharap sangat tinggi pada tim paralegal. WALHI memiliki reputasi sebagai 
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LSM lingkungan yang besar di wilayah ini. Masyarakat cenderung berharap bahwa keterlibatan WALHI 
akan menyelesaikan kasus mereka. Ada kemungkinan mereka terlalu mengandalkan paralegal dengan 
mengabaikan kekuatan mereka sendiri. Ini mungkin bertentangan dengan prinsip pemberdayaan hukum 
yang merupakan inti dari program.

Efek dari upaya pemberdayaan hukum

Pertemuan dan pelatihan dalam program ini perlu diselaraskan sehingga setiap pertemuan / pelatihan 
dapat dimulai dari titik di mana pertemuan sebelumnya berakhir. Mempersiapkan modul pelatihan 
dapat berguna untuk setiap kasus di mana pelatihan hukum dijadwalkan berdasarkan tingkat kerumitan 
dan kebutuhan kasus. Membagikan modul / kalender ini dengan masyarakat sebelum pelatihan atau 
pertemuan juga dapat bermanfaat untuk menciptakan keteraturan, konsistensi, dan struktur pelatihan 
yang dilaksanakan.

Pelatihan, diskusi, dan rapat sudah mulai menunjukkan perubahan pada komunitas. Sedangkan dorongan 
untuk menyelesaikan kasus awalnya diperoleh karena adanya anggota komunitas yang bersedia untuk 
bertindak, yang menyadari kepentingan mereka dan memiliki gagasan tentang ketidakadilan yang harus 
mereka hadapi. Faktanya, kasus-kasus yang dipilih sebagai kasus prioritas karena adanya kehadiran 
anggota aktif ini. Selanjutnya, upaya peningkatan kesadaran hukum telah mempertajam kapasitas anggota 
masyarakat untuk melanjutkan pekerjaan ini.

“Kami akhirnya memahami bahwa perusahaan melakukan hal yang salah karena mereka mengambil alih 
lahan tanpa persetujuan kami. Kami tahu, entah bagaimana, ada yang salah. Tapi sekarang kita tahu hukum 
mana yang dilanggar.” 

(Elis D, mitra masyarakat, Kotawaringin Timur, Maret 2019)

Anggota masyarakat menyerap pengetahuan hukum, memvisualisasikan bagaimana hukum itu dapat 
sesuai dengan skema tindakan yang lebih besar, dan kemudian menggunakannya secara strategis. Ambil 
contoh Katingan di mana perusahaan bermaksud memperluas area perkebunannya. Kepala dan sekretaris 
desa Tumbang Runen, berencana untuk memusatkan upaya mereka untuk menyatukan desa agar 
tidak membiarkan pembentukan koperasi, setelah mengetahui bahwa perusahaan akan membutuhkan 
pernyataan dari koperasi desa untuk membuktikan bahwa mereka telah menyediakan petak plasma untuk 
masyarakat, 

“Berikaitan dengan rencana ekspansi perusahaan, dalam pertemuan terakhir para kepala  desa, kami sepakat 
untuk menuntut menghentikan pembentukan koperasi perusahaan, karena  klaim dasar perusahaan untuk 
ekspansi adalah bahwa mereka memiliki koperasi. Perusahaan  telah mendapatkan HGU atas dasar ini.” 

(Ijuansyah, Mitra Masyarakat & Kepala Desa,  Katingan, Maret 2019)

Komunitas telah mendapatkan kepastian posisi dan hak-haknya melalui kerja ini. Ini juga tercermin dalam 
rencana komunitas untuk masa mendatang. Jumri dan Idan, mitra masyarakat dari Seruyan, tahu persis 
apa yang diharapkan dalam mediasi mendatang. Mereka bilang:

“Jika perusahaan menunjukkan kepada kami dokumen pembelian tanah, kami dapat  memeriksa peta area 
yang diperoleh oleh perusahaan, dan kami dapat memeriksa apakah tanah kami berada dalam konsesi 
atau tidak. Jika tanah kami berada dalam konsesi, kami  dapat memeriksa siapa yang menjual tanah kami 
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dan kami dapat meminta kompensasi dari  orang-orang itu.” 

(Jumri dan Idan, Mitra masyarakat, Seruyan, Maret 2019)

Dalam kasus Kapuas, komunitas telah mendekati hampir semua tingkat pemerintahan dan telah kehabisan 
pilihan tetapi keterlibatan paralegal dalam kasus ini telah mengembalikan energi mereka. Mereka kembali 
mempunyai harapan.

“Sebelumnya masyarakat takut bertemu dengan perusahaan dan polisi. Sekarang mereka percaya diri untuk 
menceritakan detail kasus ini. Mereka bercerita secara bebas dengan kami. Mereka membicarakan semua 
masalah dengan kami.” 

(Jefriko, paralegal Katingan, Feb 2019)

“Karena meningkatnya kepercayaan diri dan pengetahuan hukum, masyarakat Kapuas menjadi lebih 
bersemangat untuk menyelesaikan konflik. Mereka lebih aktif mengumpulkan bukti.”

(Yuliana, Paralegal Kapuas, Feb 2019)

Anggota masyarakat dengan tegas berbicara tentang perubahan dalam tanggapan pemerintah terhadap 
mereka sejak mereka mulai menunjukkan pengetahuan hukum. Elis, Mitra masyarakat mengatakan:

“Sebelumnya, ketika kita berbicara dengan pemerintah, mereka akan mencoba  mengintimidasi kita dengan 
mengatakan bahwa kita melakukan sesuatu yang salah, tetapi sekarang pemerintah biasanya diam saja.”

(Elis D, Mitra Masyarakat, Kotawaringin Timur, Maret 2019)

Namun, ia juga menambahkan bahwa masyarakat masih memiliki jalan panjang karena surat-surat mereka 
sering tidak diterima atau diakui oleh petugas pemerintah.

Jika dalam kasus Kapuas, keterlibatan paralegal telah memberi energi kembali kepada masyarakat, dalam 
kasus Seruyan, setelah memperoleh pengetahuan hukum, anggota komunitas semakin yakin bahwa 
mereka kuat dalam posisi kasus dan merasa siap untuk memperjuangkan kasus ini lebih lanjut terlepas 
dari adanya keterlibatan paralegal nantinya.

“Pemerintah telah menyadari bahwa kita tahu sesuatu, itu sebabnya pemerintah merespon dengan baik. 
Kami tidak memerlukan dukungan dari LSM atau orang lain untuk bergabung dengan kami, tetapi kami ingin 
mediasi ke delapan berlangsung. Bahkan jika Walhi memutuskan untuk tidak melanjutkan menangani kasus 
ini, kami pikir dapat kami lakukan sendiri, kami telah mengumpulkan banyak bukti, yang akan kami sajikan 
dalam mediasi kedelapan dan kasus kami akan lebih kuat.” 

(Aldiyansyah, mitra masyarakat, Seruyan, Maret 2019)

Kasus-kasus ini menunjukkan dimana tim melihat bagaimana pentingnya pembagian kekuasaan dan 
pemberdayaan bagi banyak anggota masyarakat.

Keuntungan lain yang disoroti oleh masyarakat dan paralegal tentang pendidikan hukum dan pembangunan 
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kapasitas menunjukkan kenyataan bahwa sekarang masyarakat dapat melakukan protes secara sah. 
Mereka tahu bagaimana melindungi diri sendiri ketika memilih untuk melakukan pendekatan konfrontatif 
seperti melakukan protes dan blokade. Dalam kasus Barito Timur, misalnya, sekarang ketika masyarakat 
memprotes, mereka menggunakan pengetahuan hukum untuk mengantisipasi tindakan polisi dan 
bagaimana cara menghadapinya.

“Saat ini, mereka memiliki pemahaman atas dasar hukum untuk melanjutkan perjuangan mereka.” 

     (Halis Sangko, Kepala Kajia, Advokasi dan Kampanye, 
WALHI Kalteng, Palangka Raya, Februari 2019)

Di Katingan, masyarakat tidak ingin jika perusahaan membentuk koperasi untuk ekspansi di masa depan, 
sedangkan untuk tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan, masyarakat ingin membuat koperasi baru. 
Mereka mengatakan:

“Koperasi saat ini palsu. Kami akan membubarkannya dan membuat koperasi baru yang  akan dibangun 
oleh masyarakat, dan kami akan mengelola plasma dan distribusi pendapatan sendiri.”

(Ijuansyah dan Ibrahim, Mitra Komunitas, Katingan, Maret 2019)

Namun, beberapa anggota masyarakat melihat strategi yang digunakan dalam program ini secara kritis. 
Lindat, dari Barito Timur, yang telah terlibat dalam kasus ini sebagai masyarakat yang terkena dampak, dan 
sekarang bekerja dalam kapasitas sebagai paralegal, merasa bahwa pendekatan itu bukanlah pendekatan 
yang sangat sulit. Dia merasa bahwa segala sesuatu ada di tangan pemerintah, dan pemerintah akan terus 
memberikan rekomendasi kepada perusahaan, yang mungkin dipatuhi atau tidak oleh perusahaan. Dia 
menambahkan (Maret 2019):   

“Pendekatan yang sulit adalah membawa kasus ini ke pengadilan. Secara pribadi, saya lebih  suka litigasi, 
tetapi jika kita melihat keadaan masyarakat; mereka tidak memiliki kapasitas  untuk melakukan ini, karena 
mahal dan memakan waktu. Oleh karena itu, mereka perlu diperkuat terlebih dahulu.” 

Dengan demikian, ia memandang program ini sebagai langkah menengah, persiapan menuju litigasi, ia 
menambahkan:  

“itu memberi kita waktu dan kapasitas untuk membangun komunitas dan memperkuat bukti - bukti.” 

(Lindat, Paralegal, Barito Timur, Maret 2019)

Stick, Paralegal, Kotawaringin Timur (Maret 2019), memberikan sudut pandang lain tentang masalah ini. 
Dia berkata: 

“Jika kita melihat ini hanya sebagai sebuah program, maka kita dapat mengatakan  pendekatannya lunak, 
tetapi jika kita melihat aspek pemberdayaan masyarakatnya, maka  pendekatannya tidak lunak sama sekali. 
Kami membuat komunitas kuat dari intinya. Dengan cara itu, ini tidak jauh berbeda dengan pekerjaan 
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sebelumnya yang dilakukan WALHI. Saat menggunakan pendekatan hukum, penting untuk memberdayakan 
masyarakat. Melalui kampanye, protes dan strategi lainnya, kita dapat benar-benar memperkuat masyarakat 
dan mendukung pekerjaan hukum yang kita lakukan. Strategi utama kami adalah strategi hukum, dan strategi 
lain ini dapat berfungsi sebagai strategi pelengkap. Jika kita hanya melihat program, tidak ada batasan untuk 
menggunakan strategi lain untuk mendukung strategi utama.”

Artikulasi pemulihan 

Program paralegal, pelatihan, dan upaya penyadaran tentang hak-hak dan ketentuan hukum telah 
membantu masyarakat untuk mengartikulasikan pandangan tentang pemulihan yang jujur atau adil. 
Dalam kasus perampasan tanah Kapuas, masyarakat tidak hanya mengelola lahan yang dipermasalahkan, 
tetapi juga mencari pengakuan dari pemerintah bahwa tidak hanya lahan, tetapi juga pohon kelapa sawit 
yang tumbuh diatas lahan adalah milik masyarakat.

“Wajarlah kalau perusahaan membiarkan kami mengambil manfaat dari pohon kelapa sawit.  
Anggaplah itu seperti kompensasi atas penderitaan yang kita hadapi. Kerugian kita jauh  lebih tinggi daripada 
yang diberikan pohon-pohon sawit ini kepada kita. Pohon sawit tidak  berbuah setelah 25 tahun, tetapi 
karet tidak kadaluwarsa. Kami kehilangan sungai kami dan itu merupakan kerugian besar. Dengan bantuan 
paralegal, kami telah membuat perhitungan kerugian yang kami alami, dan kerugian ini jauh lebih besar 
daripada apa yang dapat diberikan oleh pohon sawit ini kepada kami.” 

(Misradi, Mitra masyarakat, Kapuas, Maret 2019)

Masyarakat juga melihat tuntutan mereka sendiri secara kritis, dan menambahkan dimensi baru dalam 
tuntutan tesebut. Mereka membandingkan opsi-opsi solusi yang memungkinkan. Misalnya, di Kotawaringin 
Timur, masyarakat menimbang tentang pembayaran kompensasi satu kali terhadap pendapatan 
berkelanjutan melalui plasma. Di Barito Timur, masyarakat menurunkan tuntutannya dari penghentian 
kegiatan penambangan menjadi tuntutan untuk mengeluarkan konsesi tambang dari tanah masyarakat 
setelah menyadari bahwa tuntutan yang pertama akan sulit.

“Setelah berdiskusi dengan paralegal, masyarakat menemukan bahwa ada peraturan yang menyatakan 
bahwa area konsesi pertambangan tidak boleh berada di dekat tempat tinggal masyarakat. Oleh karena itu, 
sekarang mereka (anggota masyarakat) menginginkan agar wilayah konsesi harus dikeluarkan dari wilayah 
pemukiman masyarakat.” 

(Janang, Paralegal, Bartim, Februari 2019)

Masyarakat juga telah berupaya membersihkan sungai. Lindat, paralegal dari Bartim merasa (Maret 2019) 
pembersihan kemungkinan besar dilakukan, karena menurut hukum dan dokumen AMDAL, perusahaan 
bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Di Seruyan, tuntutan masyarakat untuk pembayaran kompensasi telah konstan. Anggota masyarakat juga 
mempertimbangkan opsi plasma terhadap kompensasi, dan mengakui bahwa mereka tidak tahu cara 
kerja plasma, mereka memutuskan untuk mengejar tuntutan awal mereka. Namun, Syarif, paralegal dari 
Seruyan, berpikir (Maret 2019) bahwa masyarakat harus berjuang untuk mendapatkan tanah kembali. Dia 
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mengantisipasi bahwa pemerintah juga akan mendorong untuk plasma, karena di bawah plasma, tanah 
masih dikelola oleh perusahaan, dan dalam kebanyakan kasus, perusahaan memanipulasi pendapatan 
petani. Di bawah plasma, semuanya masih berada di bawah kendali perusahaan. Dia menambahkan 
bahwa pemerintah, bagaimanapun, akan datang untuk mendukung tuntutan kompensasi masyarakat saat 
ini, karena bukan tuntutan pengembalian tanah.

IVC. Tujuan program dan metode

Penanganan Kasus dan advokasi berbasis isu 

Menurut Halis, Kepala Studi, Advokasi dan Kampanaye WALHI Kalteng, (Palangka Raya, Februari 2019), 
sepanjang tahun 2008 - 2017, pekerjaan WALHI difokuskan pada pengorganisasian dan kampanye dengan 
masyarakat. Pendidikan hukum juga sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan saat itu. Tapi sekarang ini 
berjalan sangat sistematis dan tidak hanya dalam satu kasus tertentu di satu wilayah, melainkan tersebar 
di semua wilayah dimana WALHI menangani kasus. Dia merasa bahwa Walhi sekarang telah melengkapi 
pendekatan paralegal dengan memberi mereka kapasitas dalam hukum dan fokus pada strategi. Dia 
mengakui bahwa paralegal merupakan bagian penting dari strategi besar WALHI dalam kampanye dan 
advokasi.

Kurniwan Sabar, Program Manager, Namati, memberikan perhatian pada nilai-nilai yang dibawa WALHI ke 
dalam program. Dia mengatakan bahwa WALHI telah memiliki tim kampanye dan advokasi yang kuat. Ia 
mengatakan:

 “Saya melihat program paralegal sebagai bagian dari kerja besar advokasi WALHI.”

Kampanye dan advokasi yang baik atas kasus-kasus yang ada saat ini berpotensi menempatkan kasus pada 
waktu yang tepat, memanfaatkan momen-momen strategis secara sosial dan politik pada suatu wilayah 
untuk mencapai hasil, menarik lebih banyak perhatian pada kasus tersebut, mengekstraksi keluaran 
kebijakan yang lebih besar dari sebuah kasus, dan seterusnya. Banyak orang dari program ini merasa 
bahwa saat ini, karena kasus-kasus tersebut telah memperoleh beberapa kemajuan dan aspek hukum dari 
kasus-kasus tersebut juga sudah ditunjukkan, maka Walhi harusnya mulai menggunakan kekuatan intinya, 
seperti kampanye dan advokasi.

Bayu Herinata, Kepala Organisasi dan Pendidikan WALHI Kalteng, menjelaskan bahwa terkait dengan 
konflik lahan, WALHI mencoba membangun forum dan aliansi di antara LSM di Kalteng untuk menerima 
pelaporan kasus dari masyarakat dan mendokumentasikan informasi tentang kasus-kasus di Kalteng. Ia 
mengatakan: 

“Kami menginisiasi proyek ini karena kami melihat ada ruang yang harus diisi dalam hal  d a t a b a s e t e t a p i 
belum ada pola penyimpanan bersama. Tidak ada tersedia informasi yang cukup tentang kasus-kasus tertentu 
dan oleh karena itu tidak ada metode yang jelas untuk terlibat lebih dalam pada kasus-kasus tersebut. 
Kami biasa mengumpulkan data dan melaporkannya kepada pemerintah dan meminta mereka untuk 
menyelesaikannya ‘sesuai peraturan’. Walhi menangani beberapa kasus secara langsung tetapi kami tidak 
jelas tentang hasil apa yang ingin dicapai.” 

Ia berpendapat bahwa pendekatan paralegal ini membawa fokus pada pendefinisian masalah dan 
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mengkarakterisasi penyelesaiannya dengan jelas. 

Dimas N. Hartono, Direktur WALHI Kalteng (Palangka Raya, Februari 2019) menggarisbawahi fakta 
bahwa melalui program ini mereka semua dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan hukum. Dia 
membandingkan dengan situasi sebelumnya dimana analisis hukum hanya dilakukan oleh LSM tertentu 
yang memiliki keahlian di bidang hokum.

Mengenai penanganan kasus, Bayu Herinata, Kepala Organisasi dan Pendidikan WALHI Kalteng merasa 
ada perbedaan pendekatan dimana saat ini penanganan kasus lebih diperhitungkan dan sistematis. Dia 
menjelaskan:

“Sebelumnya, kami hanya mengumpulkan semua kasus. Tidak ada metodologi untuk  menyelesaikan 
kasus secara sistematis. Sebelumnya dalam mendekati pemerintah kami hanya fokus pada siapa 
yang akan merespon lebih cepat pada kasus terlepas dari siapa yang memiliki wewenang dalam 
masalah ini. Misalnya, kami akan mendekati parlemen karena mereka merespons tetapi mereka 
tidak memiliki wewenang.”

Halis Sangko, Kepala Studi, Advokasi dan Kampanaye WALHI Kalteng (Palangka Raya, Februari 2019) 
menyoroti salah satu manfaat dari pendekatan ini adalah mitigasi risiko. Dia mengatakan bahwa 
sebelumnya WALHI akan menerima laporan dan mencoba untuk menangani kasus itu sendiri tetapi 
sekarang masyarakat terlibat langsung. Dia menambahkan bahwa pendekatan ini meminimalkan risiko 
bagi para aktivis karena mereka bekerja dengan masyarakat dan tidak sendirian, dan mereka memiliki 
bukti pelanggaran. Dimas N. Hartono, Direktur WALHI Kalteng (Palangka Raya, Februari 2019) menguatkan 
hal ini dan menambahkan bahwa melalui paralegal, mereka memiliki kehadiran yang kuat di lapangan, 
yang membantu WALHI menjangkau kasus lebih cepat, memberikan informasi dan bukti untuk analisis 
dan untuk memutuskan langkah selanjutnya. Dia memandang bahwa hal tersebut akan membantu dalam 
advokasi serta metode untuk menghadirkan citra organisasi WALHI di lapangan.

Dalam konteks Kalimantan Tengah, laporan Kapoor, Menon & Viswanathan tahun 201810 menyoroti bahwa 
solusi seperti plasma seringkali memperburuk konflik daripada menyelesaikannya. Mungkin bermanfaat 
jika melakukan penelitian tentang aspek-aspek pemulihan yang mana masyarakat masih kekurangan 
informasi, atau yang belum menjadi bagian dari kerangka hukum, sehingga tuntutan yang lebih baik 
dan berdasarkan informasi dapat dibuat. Misalnya, dalam kasus Kapuas, tuntutan masyarakat untuk 
pengakuan pemerintah atas hak mereka atas tanaman adalah kasus unik. Namun, dengan semakin banyak 
perusahaan yang diidentifikasi sebagai pelanggar, dan tekanan memuncak pada pemerintah, kasus dan 
tuntutan seperti itu hanya akan terus meningkat. Akan bermanfaat untuk mempertimbangkan bagaimana 
program paralegal dapat menanggapi situasi semacam itu.

Satu pelajaran yang menonjol dalam kasus ini adalah bahwa karena beberapa yurisdiksi yang tumpang 
tindih, sampai pada tanggung jawab yang jelas tidak dapat dicapai hanya dengan membaca Undang-
Undang. Banyak yang diputuskan di tingkat kelembagaan praktis. Bahkan ketika Undang-Undang telah 
jelas mengatur tentang tanggung jawab institusional, peran aktual suatu lembaga hanya menerima bentuk 
akhirnya di lapangan. Dalam kasus Kalimantan Tengah, Undang-Undang sektoral dan lintas-sektoral dan 
sejumlah besar peraturan pelaksana yang saling bersilangan membuat hampir tidak mungkin untuk 
menetapkan tanggung jawab. Oleh karena itu, menggunakan beberapa saluran, secara paralel, menuntut 

10. Kapoor, M. Menon, M & Viswanathan, V. Midcourse Manoeuvres: Community strategies and remedies for natural 
resource conflicts in Indonesia. CPR-Namati Environmental Justice Program. New Delhi. 2018. 
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lebih dari satu hukum pada waktu tertentu, dan mendokumentasikan pengalaman akan membawa 
kejelasan tentang bagaimana hukum diimplementasikan. Juga, fakta bahwa hukum di Indonesia telah 
berubah dan sering berubah, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan pembacaan dan praktik penggunaan 
hukum. Terlalu mengandalkan satu pembelajaran mungkin tidak efektif.

Penyelesaian kasus membutuhkan strategi yang cerdas. Mungkin perlu bahwa skenario politik negara 
/ provinsi / kabupaten dianalisis, dan skema / program / rencana pemerintah yang akan dating dapat 
digunakan digunakan untuk kepentingan penyelesaian kasus. Dibutuhkan pengukuran minat masyarakat 
untuk meningkatkan upaya ini.

Dirman, Paralegal, Kapuas (Maret 2019) memberikan contoh:

“Di Mantangai, masyarakat memiliki pengalaman mengambil kembali lebih dari 100 ha lahan. Komunitas 
ini juga mengelola tanah secara langsung. Ada program pemerintah saat itu untuk membangun saluran 
irigasi yang ditargetkan untuk kawasan hutan lindung. Dengan menggunakan momen ini dengan bijak, 
masyarakat mengusulkan lahan yang konflik untuk proyek irigasi. Pemerintah, mengakui bahwa masyarakat 
telah menawarkan tanah untuk proyek irigasi, memberikan apa yang diinginkan masyarakat. Karena hal ini, 
klaim masyarakat atas tanah diakui dan masyarakat mendapat manfaat karena proyek irigasi juga membantu 
pertanian jadi lebih baik. Tidak ada pengakuan resmi dari Bupati, tetapi proyek irigasi berlanjut, dan Dinas 
Kehutanan telah menyatakan bahwa tanah ini adalah milik masyarakat. Masyarakat telah memperoleh SKT 
dari kantor desa. Namun dalam kasus ini, masyarakat mencabut tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh 
perusahaan dan tidak memanfaatkan tanaman yang ditanam oleh perusahaan.”

Di samping itu, kekuatan dan kekuasaan pemerintah desa perlu dikaji agar dapat ditempatkan lebih baik 
dalam penyelesaian kasus. Dalam kasus Katingan, mereka adalah mitra masyarakat, tetapi dalam kasus 
lain mereka bertindak sebagai sebuah instutusi ketika masyarakat menggunakan dokumen SKT yang 
dikeluarkan oleh mereka (kepala desa) sebagai bukti hak atas tanah.

Kurniawan Sabar, Manajer Program, Namati (Februari 2019) berbagi pandangan:

“Kita banyak bekerja di kabupaten tetapi kami tidak mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana melibatkan 
pemerintah di tingkat desa. Dalam kasus-kasus tertentu di Katingan,  anggota masyarakat telah menerima 
dukungan positif dari pemerintah desa. Kita perlu berbagi pengetahuan hukum tentang pemerintahan desa 
dengan masyarakat untuk memperbanyak opsi dalam penyelesaian kasus.”

Beban tanggung jawab pada paralegal

Dalam program ini, paralegal mendapat beban dengan banyaknya harapan dan tugas. Ini terutama 
terjadi jika mitra masyarakat sangat bergantung pada mereka. Paralegal menghadapi medan yang sulit 
dan perjalanan panjang ke lokasi konflik. Kondisi jalan, jaringan telepon yang buruk, dan letaknya yang 
terpencil, semuanya menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus.

Paralegal menghadapi berbagai jenis kasus di setiap kabupaten, dan bahkan kasus yang serupa sekalipun 
memiliki masalah yang berbeda. Mempertahankan fokus dalam keragaman masalah dan kepentingan 
masyarakat merupakan tantangan besar.

“Kita tidak memiliki pengalaman konkret tentang bagaimana menangani perbedaan  bersamaan pada waktu 
tertentu dengan tim yang sama. Kita menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan kasus-kasus spesifik, aktor, 
lembaga yang bertanggung jawab, dan tuntutan yang memiliki kekuatan hukum.” 
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(Kurniawan Sabar, Manajer Program, Namati, Februari 2019)

Paralegal mengumpulkan dokumen dan mendiskusikannya dengan pengacara komunitas. Perihal penting 
bahwa langkah-langkah selanjutnya diputuskan dengan cepat karena kasus lingkungan bersifat dinamis. 
Dari perspektif analisis kasus, setelah pelatihan kedua, paralegal dapat mengidentifikasi pelanggaran 
dan membuat tuntutan khusus. Namun, mereka mungkin memerlukan bantuan segera untuk menyusun 
surat pengaduan, petisi, dll. Koordinasi yang lebih baik di antara tim dapat membantu dalam mengatasi 
beberapa masalah efisiensi.

Terkadang posisi dan tugas paralegal dalam program bisa tidak jelas. Mereka mungkin bingung bagiamana 
harus menempatkan diri di dalam komunitas.

“Meskipun mereka diberitahu bahwa mereka berbeda dari pengacara, pada kenyataannya,  kasus ini pada diri 
mereka sendiri. Karena melihat apa yang telah terjadi pada lingkungan,  dan karena keinginan mereka untuk 
menyelesaikan kasus ini, terkadang paralegal ingin membantu masyarakat sepenuhnya. Paralegal berempati 
dengan masyarakat dan menangani kasus sepenuhnya bergantung pada diri mereka sendiri. Namun, ini 
mungkin bukan cara  terbaik untuk menyelesaikan kasus ini.” 

(Aryo, Pengacara Komunitas, WALHI-CK, Palanka Raya, Februari 2019)

“Mitra komunitas perlu lebih terlibat dalam kasus ini. Paralegal memiliki pengetahuan yang  membutuhkan 
bantuan dari WALHI untuk mengorganisir masyarakat. Kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan 
energi untuk pendidikan paralegal, khususnya pada  peran mereka dengan masyarakat. Kita memiliki celah 
(gap) dalam situasi ini antara resolusi kasus dan pemberdayaan masyarakat, dan kami menghadapi tantangan 
untuk mencapai keseimbangan. Pada fase selanjutnya dari proyek ini, kita perlu secara langsung melibatkan 
paralegal dalam membantu pemberdayaan masyarakat, dan juga perlu membuat pendidikan masyarakat 
lebih giat.” 

   (Halis Sangko, Kepala Studi, Advokasi dan Kampanye, WALHI Kalteng, 
Palangka Raya, Februari 2019)

Ada juga pertanyaan apakah tim paralegal harus fokus hanya pada upaya mendapatkan pemulihan, atau 
memengaruhi proses penyelesaian konflik. Seperti disebutkan sebelumnya, sebagian besar undang-
undang di Indonesia tidak memiliki pedoman pelaksanaan. Mereka mungkin menyediakan mediasi, 
pemetaan tanah, inspeksi lokasi, tetapi bagaimana langkah-langkah ini harus dilakukan seringkali tidak 
jelas. Seperti yang terlihat dalam kasus Seruyan, setelah tujuh mediasi yang gagal, komunitas dan paralegal 
kini berencana untuk lebih memperhatikan, dan mendorong kualitas mediasi. Ini mencakup aspek-aspek 
seperti siapa yang akan berpartisipasi dari pemerintah, apakah proses itu akan dijaga oleh tentara / polisi, 
harus ada catatan tertulis, dll.

Alam, Paralegal, Seruyan (Maret 2019) mengatakan:

“Sejauh ini, saya dulu berpikir bahwa ada dua tuntutan masyarakat: kompensasi dan plasma. Tetapi ketika 
kami berdiskusi dengan anggota masyarakat, kami menemukan bahwa mereka hanya fokus pada kompensasi 
meskipun mereka tidak memiliki gagasan yang jelas tentang berapa banyak kompensasi yang seharusnya, 
dan bagaimana hal itu harus dihitung dan dibagi. Karena itu, saya ingin melihat apakah ada lebih banyak 
tuntutan dari kasus ini. Anggota masyarakat perlu menyadari bahwa dengan bukti kuat, mereka memiliki daya 
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tawar yang lebih besar. Mereka dapat melakukan tawar-menawar pada poin-poin seperti siapa yang harus 
memediasi - haruskah itu seseorang dari pemerintah yang mereka percayai? Mereka dapat fokus pada proses 
penyelesaian kasus juga, dan tidak hanya pada hasil kasus.”

Salah satu cara membantu paralegal mencapai hasil yang lebih baik adalah memperbaiki sistem tindak 
lanjut (follow-up) kasus. Koordinasi antara paralegal dan pengacara komunitas perlu diefisienkan melalui 
panggilan mingguan atau dua minggu sekali. Lembar perkembangan kasus, yang diisi oleh paralegal setiap 
minggu dan dibahas dalam koordinasi ini, tidak hanya akan membuat dokumentasi kasus berkelanjutan, 
tetapi juga membantu dalam tindak lanjut yang lebih baik dan dukungan tepat waktu kepada tim paralegal. 
Panggilan atau pertemuan berdasarkan kebutuhan dapat diatur sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat, korupsi, dan ruang 
terbatas untuk partisipasi publik adalah beberapa masalah sistemik yang dilawan oleh berbagai organisasi 
dan kelompok di Kalimantan Tengah. Namun, merupakan kenyataan bahwa masyarakat menghadapi 
dampak negatif dari proyek infrastruktur dan industri setiap harinya. Mereka terintimidasi dan ketika mereka 
menolak, suara mereka dihina. Program bantuan hukum berbasis kasus, meskipun memiliki keterbatasan 
dalam hal tidak mengartikulasikan penyebab yang lebih besar dan mengakar, dapat membantu masyarakat 
menyadari kekuatan dan hak mereka, dan menggunakannya untuk mendapatkan pemulihan atas masalah 
mereka.

Ketika dilakukan kerja advokasi dan mobilisasi oleh LSM lokal dan kelompok-kelompok lingkungan, program 
semacam ini dapat memperkuat berbagai strategi yang tersedia bagi masyarakat yang menghadapi 
beragam masalah yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan yang intensif, seperti di Kalimantan 
Tengah. Meskipun ada cara lain untuk mendapatkan pemulihan, seperti litigasi dan protes, hanya sangat 
sedikit diskusi tentang seperti apa bentuk pemulihan tersebut dalam pendekatan ini. Namun, ketika 
paralegal dan komunitas memusyawarahkan tuntutan mereka, mereka dapat membuat solusi. Karena 
mereka menggunakan pendekatan berbasis kasus, solusi ini, setelah diperoleh, dapat dipantau efeknya, 
dan kita dapat mengetahui solusi mana yang benar-benar menyelesaikan konflik dan yang tidak. Lebih 
penting lagi, agregasi tingkatan-hasil kasus dapat berguna bagi perancangan solusi yang bermakna dan 
jangka panjang bagi banyak komunitas.

Bagian di atas menunjukkan bahwa ketika masyarakat bekerja (mendekati) dengan lembaga administratif 
yang ada, dan mempertanyakan sistem peraturan yang ada, mereka tidak hanya berusaha untuk 
menyelesaikan masalah mereka, tetapi upaya ini juga akan menunjukkan bukti atas bias yang melekat 
pada hukum dan kebijakan negara. Mereka juga menghasilkan / memperkuat informasi tentang faktor-
faktor yang membatasi penggunaan ketentuan kebijakan yang dianggap ‘progresif’, dan dengan demikian 
mengidentifikasi aspek-aspek yang lebih dalam untuk membuat ketentuan peraturan dapat berfungsi dan 
diterapkan. Ini adalah dampak kebijakan awal yang berharga yang dapat dimiliki oleh program paralegal 
yang dirancang dengan baik.

Pengalaman menerapkan program paralegal di Kalimantan Tengah selama dua tahun dapat diterjemahkan 
sebagai pelajaran untuk memulai program paralegal di daerah lain di Indonesia yang penuh dengan konflik 
sosial yang intens, degradasi lingkungan dan meningkatnya kerentanan sosial ekonomi. Pengalaman tersebut 
dapat memberikan panduan tentang: bagaimana cara membaca konteks sosial-politik tanah di wilayah 
tersebut? Bagaimana cara melakukan intervensi berbasis pemulihan? Bagaimana cara mengantisipasi 
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risiko? Apa saja yang harus dikombinasikan dengan pengetahuan hukum untuk program paralegal yang 
efektif? Beberapa aspek ini dibahas dalam laporan ini. Ini bukan jawaban yang pasti untuk pertanyaan-
pertanyaan ini, tetapi merupakan titik awal untuk diskusi yang lebih dalam yang diperlukan sebelum dan 
selama program dengan paralegal garis depan (frontline) atau para penyedia bantuan hukum.

Gambar : Aksi protes dan pelaporan kasus di kantor Gubernur Kalteng
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Kasus Prioritas 1: Perampasan lahan masyarakat oleh PT GBSM di Seruyan

Tim Paralegal: Alam S. Anggara, Syarif Hidayatullah, Rahmat Hidayat

Latar Belakang: 

PT GBSM (Gawi Bahandep Sawit Mekar), perusahaan kelapa sawit 
yang memprakarsai upaya untuk mengambil alih 120 ha lahan milik 
petani dari tiga desa di Kabupaten Seruyan pada tahun 2006 (lihat 
lokasi lahan di peta di bawah ini). Petani dari dua desa mengetahui 
tentang pengambilalihan lahan tersebut dan segera mulai menuntut 
kompensasi. Menurut Udin, mitra masyarakat dalam kasus itu, 
pada saat itu perusahaan tidak memiliki peta lahan yang jelas dan 
karena kebingungan, perusahaan harus memberikan kompensasi 
kepada salah satu kelompok. Ia menjelaskan bahwa kelompok 
lain menuntut kompensasi dan kemudian menjual lahan kepada 
perusahaan sebelum perusahaan membuka lahan. Namun, karena 
desa Lampasa terletak jauh dari lahan yang dimaksud, para petani 
tidak mengetahui pengambilalihan selama tujuh tahun. Mereka 
menanam pohon buah-buahan dan bekerja di lahan itu pada 
2005 dan membiarkannya tumbuh. Ketika mereka mengunjungi 
lahan itu lagi pada tahun 2015 untuk memeriksa pohon buah-
buahan, barulah mengetahu  i tentang pengambilalihan lahan 
tersebut. Sejak 2015, 15 kelompok tani dari desa Lampasa ini telah 
mengorganisir diri mereka dalam satu koalisi dan telah menuntut 
kompensasi dari perusahaan untuk lahan mereka. Koalisi menulis surat kepada pemerintah kecamatan 
untuk meminta bantuan agar mendapatkan kompensasi. Melalui upaya tersebut, mereka melakukan enam 
mediasi dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan tetapi tidak ada satupun yang 
mengarah ke penyelesaian konflik. Kasus ini juga dilaporkan di media setelah serangkaian mediasi yang 
difasilitasi oleh pemerintah kecamatan gagal. Setelah mediasi keenam, masyarakat bahkan menutup akses 
perusahaan ke lahan. Yang kemudian menyebabkan penangkapan beberapa anggota masyarakat.

“Karena perusahaan mengklaim bahwa mereka sudah memiliki bukti kepemilikan lahan. Masyarakat meminta 
bukti tetapi perusahaan tidak menunjukkan surat-surat tersebut dan oleh karena itu kami juga menutup akses 
dan beberapa dari kami bahkan dibawa ke kantor polisi pada 2017.” 

(Udin, mitra komunitas, Seruyan, Maret 2019)

Deskripsi Kasus
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Langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan program:

Bersama WALHI, masyarakat mengumpulkan dokumen-dokumen seperti SPT (Surat Pernyataan Tanah), 
pernyataan lahan yang dikeluarkan oleh mantan kepala desa dan kepala desa saat ini yang menyatakan 
bahwa lahan itu milik perusahaan. Mereka sedang mencari dokumen tambahan yang biasanya tersedia 
untuk publik misalnya izin untuk mengerjakan lahan, izin lokasi, area konsesi, dll untuk membuktikan 
bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak lahan daripada yang diizinkan. Masyarakat kemudian 
mendekati pemerintah kabupaten dan menyampaikan keluhan mereka. Pemerintah tingkat kabupaten 
memberikan rekomendasi yang lebih jelas kepada perusahaan untuk menunjukkan bukti bahwa mereka 
telah membeli lahan dan telah memperoleh hak hukum untuk mengelola lahan. Setelah mediasi ketujuh, 
masyarakat mendengar bahwa telah dibentuk Tim 9 yang khusus untuk penyelesaian kasus ini. Tim 9 
telah menawarkan mediasi lain kepada koalisi petani. Pada bulan Mei 2019, paralegal dan masyarakat 
mendapatkan dokumen AMDAL dari badan lingkungan hidup kabupaten Seruyan. Saat ini, mereka 
mencocokkan peta area komunitas dengan peta konsesi perusahaan. Menanggapi laporan mereka, Badan 
Pertanahan telah mengundang masyarakat untuk membahas laporan mereka kembali di kantor Badan 
Pertanahan.

Rencana ke depan:

Masyarakat sedang menunggu mediasi kedelapan dimana perusahaan seharusnya membuktikan 
pembebasan lahannya secara sah. Mereka juga berniat untuk m  engajukan permintaan kepada Badan 
Pertanahan untuk memperoleh salinan sertifikat penggunaan lahan (HGU) perusahaan. Namun, surat 
terbaru dari kementerian ekonomi pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Badan Pertanahan 
tidak diperbolehkan untuk memberikan dokumen perusahaan HGU kepada publik. Para paralegal juga 
berencana untuk memperluas cakupan mediasi yang seharusnya dan tidak membatasi hanya pada hasilnya. 
Mereka bermaksud untuk mempengaruhi proses mediasi berikutnya dan menuntut agar proses tersebut 
dimediasi oleh seseorang yang mereka pilih, seseorang di pemerintahan yang dapat mereka percayai. 

Aspek Deskripsi

Kasus/Konflik yang dihadapi

Perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Gawi Bahandep Sawit 
Mekar (GBSM). Kasus ini terjadi sejak tahun 2006 di Desa Baung, Kecamatan Seruyan 
Hilir, Kabupaten Seruyan. PT. GBSM mengolah lahan tanpa pemberitahuan dan izin 
dari pemilik tanah yakni Bpk. Normin yang berada di wilayah Natai Hampangin Sungai 
Kalua Pondok Lasung, Kelompok Sdr. Tani dan Kelompok Sdr. Jumbri di wilayah Natai 
Lawari Sungai Kalua. Tanah tersebut dulunya tempat masyarakat melakukan kegiatan 
perladangan padi dan kebun buah-buahan. 

Pihak GBSM menggarap lahan tersebut dengan alasan masuk di dalam areal perijinan 
perusahaan. Pada saat penggarapan tanah, para pemilik lahan sempat menuntut 
ganti rugi atas tanah yang digarap dengan beberapa kali mendatangi pihak GBSM, 
yang lalu kemudian pihak GBSM berjanji bahwa ganti rugi akan diselesaikan setelah 
dilakukan penggarapan. Namun, hingga saat ini janji itu tidak pernah dilaksanakan 
oleh perusahaan.

Tentang masyarakat yang 
terkena dampak & mitra 
masyarakat

Luas lahan yang disengketakan 120 hektar di desa Baung. Namun, pemilik lahan 
penduduk (3 kelompok) tinggal di 3 desa yang berbeda, yaitu: desa Parang Batang 
dan Lampasa dan Pematang Panjang. Mereka kehilangan sawah dan kebun buah 
mereka. Mitra masyarakat dalam kasus ini merupakan sekelompok dari 13 orang 
petani (13 rumah tangga) dari desa Lampasa.
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Dugaan Pelanggaran Hukum

Regulasi yang menjadi dasar dugaan pelanggaran hukum diidentifikasi saat ini:

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 
1960 tentang larangan penggunaan lahan tanpa izin berhak atau kuasanya. 
Pasal 2, yang berbunyi: "Tidak ada lahan pakai tanpa izin berhak atau kuasa 
resmi"

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Berkebun Pasal 55
• Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 17 ayat (2)
• Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut Pasal 26
• - Komentar Umum No. 7 (1997) tentang Hak atas Perumahan yang Layak: 

Penggusuran Paksa (Pasal 11 (1)) dari Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Bukti

• Sertifikat Tanah (SKT)
• Surat Pernyataan Tanah (SPT) pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa
• Pernyataan masyarakat bahwa tidak ada kompensasi lahan dari perusahaan 

Penggarap
• Pernyataan mantan kepala desa tentang kepemilikan lahan
• Memetakan hasil sengketa lahan dari pemetaan Pemerintah Kabupaten
• Berita acara mediasi di kabupaten.
• Foto aktivitas pendudukan lahan.

Pemulihan

Tuntutan masyarakat:
Kemitraan dengan mekanisme bagi hasil tanpa harus menyicil biaya pengembangan 
perkebunan.
Pilihan lain:
- Lahan komunitas dikeluarkan dari HGU
- Pengembalian lahan milik masyarakat

Aspek Kekuatan Hukum

Tuntutan Kemitraan:
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 57, Pasal 

58 dan Pasal 60.
• Kepada Peraturan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Usaha Perkebunan 

pasal 15, pasal 16, pasal 21 huruf j poin 4, pasal 29 dan pasal 30
• No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Pengembalian Lahan (Opsi Lain):
Basis regulasi belum ditemukan

Lembaga yang bertanggung 
jawab atas kasus ini

• Pemerintah Kabupaten (Bupati) Seruyan
• Dinas Perkebunan Kab. Seruyan
• Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Seruyan

Upaya & pencapaian 
sejauh ini

• Akses perusahaan yang diblokir ke lahan
• Mediasi oleh pemerintah kabupaten di mana perusahaan diminta 

untuk membuktikan haknya atas lahan
• Mediasi lain di Kabupaten dijadwalkan
• Salinan dokumen HGU perusahaan akan dibuat dengan Badan 

Pertanahan (BPN)
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Kasus Prioritas 2: Perampasan lahan masyarakat oleh PT SKD di Kotawaringin Timur (Ko-
tim)

Tim Paralegal: Tri K. Atmaja, Wayan S., Tasik P.

Latar Belakang:

Pada tahun 1997, Perusahaan Kelapa Sawit PT. Sapta Karya Damai (SKD) menghancurkan ladang milik 
masyarakat. Setelah itu, perusahaan berusaha mencari pemilik lahan dengan maksud memberikan uang 
kepada petani seharga Rp. 250.000 - 400.000 per orang. Namun, banyak yang menginginkan pertanian 
mereka dipulihkan. Pada tahun 2006, 63 orang kelompok tani masih menginginkan lahan dikembalikan 
dan setelah mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, PT. SKD menawarkan untuk mengganti 
lahan masyarakat dengan membayar sebesar Rp. 400.000 per hektar. Pada tahun 2011 PT SKD mulai 
mengolah lahan. Hal ini menyebabkan petani menyatu dalam koalisi dan menuntut pengembalian 
lahan segera dari perusahaan. Mereka juga memagari lahan yang diambil alih oleh perusahaan, yang 
mengakibatkan perusahaan setuju untuk membayar kompensasi sebesar Rp 500.000-3.000.000 kepada 
kelompok tani dengan cara pembayaran bertahap. Namun perusahaan tidak menepati janjinya. Pada 2012, 
ketika kelompok tani kembali menuntut kompensasi seperti yang dijanjikan dari perusahaan, perusahaan 
menyatakan bahwa mereka telah membayar kepada petani. 

Menurut paralegal, perusahaan sebenarnya telah menanam total 300 ha dan telah memberikan 
kompensasi kepada pemilik lahan untuk 150 hektar saja. Tetapi perusahaan mengkalim bahwa mereka 
juga telah memebayar untuk 150 ha lahan lainnya. Untuk memperjelas masalah tentang pembayaran, 
masyarakat pada tahun 2017 memutuskan untuk mengukur lahan yang dikelola perusahaan. Kemudian 
hasil pengukuran yang baru diserahkan ke DPRD Kotim dan menyampaikan bahwa perusahaan telah 
menggunakan lahan lebih luas daripada yang diizinkan. Pada bulan Januari 2018, kelompok petani 
mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan yang menyatakan bahwa mereka akan memagari lahan 
yang tidak dilakukan pembayaran oleh perusahaan. Atas perintah polisi, mediasi diselenggarakan antara 
perusahaan dan masyarakat tetapi tidak mengarah pada resolusi apapun. Pada bulan yang sama, kelompok 
tani melaporkan kasus tersebut ke Bupati Kotim dengan menyampaikan hasil pengukuran baru atas lahan 
dan menuntut agar izin perusahaan dibatalkan karena telah mennguasai lebih banyak lahan daripada 
yang diizinkan. Dalam mediasi lain pada Mei 2018, Badan Pertanahan sepakat untuk menyelesaikan konflik 
antara perusahaan dan kelompok tani dan melakukan penyelidikan lapangan dalam masalah tersebut. 

Langkah-langkah yang diambil dalam program:

Ketika tidak ada hasil dari investigasi lapangan oleh BPN, kelompok petani dengan bantuan Walhi meminta 
DPRD Kotim untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Secara bersamaan juga meminta perusahaan 
untuk membayar kompensasi kepada mereka. Atas desakan kelompok tani, Wakil bupati melakukan 
pemeriksaan lapangan dan mengkonfirmasi bahwa masyarakat pemilik lahan menuntut kompensasi 
untuk lahan yang berada di luar wilayah konsesi yang diizinkan. Kelompok tani memberi pemberitahuan 
kepada perusahaan dan menjelaskan hasil penyelidikan lapangan resmi dengan DPRD dan Bupati Kotim. 
Menanggapi pemberitahuan masyarakat, perusahaan melaporkan kelompok petani ke Dewan Adat Dayak 
(DAD) dan ketua kelompok Sdra. Elis dipanggil oleh DAD atas tuduhan melakukan pelanggaran dengan 
melanggar hukum adat. Kelompok-kelompok petani menanggapi dakwaan tersebut dengan laporan ke 
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desa adat Manting Penyang atas tuduhan yang dibuat oleh PT SKD. Pada bulan-bulan November dan 
Desember 2018, Mantir Penyang berusaha mengadakan mediasi antara kedua pihak tetapi perusahaan 
tidak pernah hadir. Pada bulan Februari 2019, kelompok tani menyerahkan laporan ke dinas perkebunan, 
yang memfasilitasi mediasi lain dan memerintahkan perusahaan untuk membatasi operasinya di dalam 
area konsesi. Namun, perusahaan tidak mematuhinya. Antara Maret dan April 2019, anggota kelompok 
mulai memanen buah sawit di lahan yang disengketakan. Polisi, baru-baru ini mengeluarkan pemanggilan 
untuk pemimpin kelompok dengan tuduhan mencuri buah sawit (panen) dari perkebunan PT SKD. 
Pada bulan April 2019, Dinas Perkebunan Provinsi memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan, Badan 
Pertanahan, dinas perkebunan, dinas lingkungan, dinas kehutanan dan masyarakat. Dalam pertemuan itu 
diputuskan bahwa pemerintah akan melakukan inspeksi lapangan sekitar Juli atau Agustus 2019.

Rencana ke depan:

Selain menyiapkan bukti dan argumen yang lebih kuat untuk inspeksi lapangan yang akan datang pada 
bulan Agustus 2019, kelompok petani berniat melaporkan kasus tersebut ke Dinas kehutanan karena 
perusahaan telah menduduki lahan hutan tanpa izin. Masyarakat juga berencana untuk melaporkan 
masalah tersebut ke komisi antikorupsi karena mereka mencurigai keterlibatan bupati Kotim dalam kasus 
dengan perusahaan.

Aspek Deskripsi

Kasus/Konflik yang 
dihadapi

Sengketa tanah antara Kelompok Tani Kambas Bersatu dengan perusahaan 
perkebunan sawit PT. Sapta Karya Damai (SKD) seluas 150 Hektar. Kasus ini 
terjadi sejak tahun 2011 ketika Perusahaan melakukan penggarapan di lahan 
milik kelompok Tani Kambas Bersatu di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, 
Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sejak awal penggarapan oleh perusahaan, pengurus Kelompok Tani sudah 
melarang bahkan mengirim somasi dan melakukan pemagaran di lahan 
yang digarap oleh perusahaan. Pada saat itu bersama dengan perusahaan, 
pengurus kelompok tani melakukan pengukuran lahan dan negosiasi untuk 
ganti rugi. Saat itu ditemukan bahwa lahan Kelompok Tani yang digarap oleh 
Perusahaan seluas 300 Ha.

Negosiasi menghasilkan bahwa tanah kelompok yang digarap akan dilakukan 
ganti rugi oleh perusahaan secara bertahap. Tahap pertama akan dibayarkan 
seluas 150 Ha, dan tahap kedua akan dibayarkan 150 Ha. Pembayaran tahap 
pertama selesai dilakukan dan tidak ada masalah.

Pada saat akan membayarkan tahap kedua, warga mendapat informasi bahwa 
tanah kelompok tani yang digarap oleh perusahaan berada di luar perijinan 
PT.SKD.

Tentang masyarakat yang 
terkena dampak dan mitra 
masyarakat

150 ha lahan yang dicaplok oleh PT. SKD telah berdampak pada 63 petani di 
desa Penyang Telawang. Para petani tidak dapat mengelola lahan mereka 
sebagai sumber mata pencaharian melalui pertanian dan berkebun. Mereka 
telah menyatukan diri sebagai Kelompok Tani Kambas Penyang.
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Dugaan Pelanggaran 
Hukum

Regulasi yang didentfikasi saat ini:  

- Perampasan Tanah
UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 55 yang berbunyi 
Setiap orang secara tidak sah dilarang: Mengerjakan, menggunakan, 
menduduki dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.
Sanksi : Di Pidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 4 
(empat) Milyar.

- Merambah Kawasan Hutan
UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan 
b, yang berbunyi Setiap orang dilarang :
a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan 
hutan secara tidak sah.

Bukti
- SK Pengesahan Kelompok Tani Kambas Bersatu oleh Kepala Desa Penyang
- Sketsa lokasi lahan kelompok Tani Kambas Bersatu
- Foto kegiatan aksi pendudukan lahan.

Pemulihan Tuntutan pemulihan yang diajukan masyarakat: Pengembalian lahan milik 
masyarakat

Aspek Kekuatan Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 55

Institusi yang 
bertanggung jawab dan 
bentuk tindakan yang 
diperlukan.

• Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Pertanian dan Perencanaan 
Tata Ruang
Tindakan yang diharapkan: Lakukan pengukuran berulang HGU PT. 
SKD.

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan
Tindakan yang diharapkan: Menindak pelanggaran PT.SKD setelah 
merambah kawasan hutan.

• Dinas Perkebunan Kotawaringin Timur
Tindakan yang diharapkan: Ukur area perkebunan PT. SKD

Upaya telah dilakukan 
sebelumnya

• Menghentikan operasi perusahaan (pendudukan lahan).
• Pelaporan ke Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin 

Timur
• Melaporkan ke Dinas perkebunan
• Mendaftarkan kelompok tani ke Dinas pertanian
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Kasus Prioritas 3: Perampasan lahan masyarakat oleh PT Arjuna Utama Sawit (AUS) di 
Katingan

Tim Paralegal: Jeffriko Seran, Nofrendi, Adi Faisal

Latar Belakang:

Pada tahun 2009, 130 anggota masyarakat di desa Tumbang Runen menerima lahan dari Kecamatan 
Kampiang untuk lahan berkebun di jalan Belawan Kereng dengan ukuran lebar 32 meter dan panjang 
315 meter. Pada tahun 2010, PT. AUS mulai membuka lahan tersebut dengan janji akan menyediakan 
kemitraan plasma sebesar 4 ha per rumah tangga. Namun, pada tahun 2014, dengan dalih bahwa 
lahan yang digunakan belum menghasilkan pendapatan yang tinggi, perusahaan menunda penerbitan 
plot plasma kepada masyarakat. Pada tahun 2014, pemerintah kabupaten mengeluarkan surat yang 
menyatakan bahwa lahan yang didistribusikan kepada masyarakat adalah panjangnya 250 meter (bukan 
315 meter) dan lebar 32 meter dan sisa lahan itu diberikan kepada PT AUS dengan izin pemanfaatan lahan. 
Hal ini membuat masyarakat melakukan beberapa protes ke perusahaan dan kantor pemerintah yang juga 
dilaporkan di media.

Selain kasus yang disebutkan di atas, pada bulan Oktober 2017, perusahaan merencanakan perluasan area 
konsesinya sebesar 300 ha dengan menyasar lahan milik masyarakat di desa Tumban Runen. Perusahaan 
mengirim surat kepada kepala desa pada Oktober 2017 bahwa dari area konsesi baru PT Arjuna Utama 
Sawit seluas 675 hektar, 300 hektar akan berasal dari lahan masyarakat. Masyarakat menolak surat itu dan 
menyatakan bahwa mereka tidak ingin lahan masyarakat desa Tumbang Runen digunakan oleh PT AUS.

Langkah-langkah yang diambil dalam program:

Untuk kasus pertama, masyarakat dan paralegal telah mengumpulkan bukti termasuk surat distribusi lahan 
yang diberikan kepada masyarakat. Surat itu telah disampaikan ke camat dan masyarakat menuntut agar 
lahan itu dikembalikan. Dalam kasus kedua, perusahaan menyatakan bahwa mereka telah memperoleh HGU 
untuk lahan komunitas tersebut. Namun perusahaan belum menunjukkan peta HGU kepada masyarakat. 
Masyarakat telah menyatakan keberatannya kepada perusahaan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh 
camat. Pada bulan November 2018 perusahaan mengundang semua kepala desa di Kecamatan Kamipang, 
Katingan untuk menjelaskan rencana ekspansi perusahaan perkebunan tetapi kepala desa Tumbang 
Runen tidak hadir karena penolakan desa sudah disampaikan kepada perusahaan. Masyarakat juga telah 
menanggapi surat perusahaan kepada kepala desa di mana perusahaan telah menyampaikan rencana 
perluasannya. Masyarakat telah menyampaikan penolakan terhadap rencana perusahaan. Masyarakat juga 
telah mengirimkan surat kepada pemerintah Kabupaten Katingan untuk meminta peta administratif desa 
Tumbang Runen. Sampai kini belum ada tanggapan. Sejauh ini, perusahaan belum memulai pengolahan 
lahan.

Rencana ke depan:

Masyarakat dan paralegal telah memutuskan untuk mengirim surat penolakan lagi ke kantor kabupaten 
dan perusahaan. Meskipun perusahaan berjanji tidak akan mengganggu desa Tumbang Runen tetapi 
masyarakat mengingat pengalaman masa lalu dan tidak dapat mempercayai perusahaan. Dalam kasus 
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kedua, masyarakat desa Tumbang Runen mempertimbangkan untuk mencegah perusahaan membuat 
koperasi atas nama mereka karena perusahaan akan membutuhkan koperasi untuk memberikan 
plasma seperti yang diamanatkan oleh undang-undang perkebunan. Mereka juga mempertimbangkan 
untuk membuat koperasi sendiri dan mengambil alih plasma dalam kasus pertama. Diskusi masyarakat 
direncanakan untuk masa depan untuk membahas rencana ini dengan empat desa lainnya dan menerima 
umpan balik dari mereka. 

Aspek Deskripsi

Kasus/Konflik yang 
dihadapi

Pada 2010, PT. AUS mulai mengolah lahan komunitas desa Tumbang Runen. Perusahaan 
menjanjikan kemitraan (kebun plasma) dengan masyarakat yang tidak pernah dipenuhi.
Pada 2017, perusahaan menyampaikan rencananya untuk memperluas area konsesi 
yang akan menyasar 300 hektar lahan masyarakat di desa Tumbang Runen.

Tentang 
masyarakat yang 
terkena dampak & 
mitra masyarakat

Hilangnya tanah masyarakat Tumbang Runen karna keluarnya surat dari kecamatan 
Kamipang yang memuat salah satu pokok isinya, masyarakat hanya boleh menguasai 
tanah yang dibagikan kemasyarakat dengan luasan panjang 315 meter dan Lebar 32 
Meter, saat ini masyarakat hanya dapat menguasai tanah tersebut dengan panjang 250 
Meter dan lebar 32 meter, sedangkan sisanya dikuasai oleh PT AUS. Masyarakat telah 
kehilangan lahannya dengan harapan dapat menerima kemitraan dengan komunitas 
yang tidak pernah terwujud. Selain kasus tersebut, 300 hektar lahan kebun masyarakat 
di desa Tumbang Runen terancam akan diambil alih oleh PT. AUS untuk rencana 
perluasan konsesi. 

Kedua kasus tersebut melibatkan 110 keluarga yang mata pencahariannya bergantung 
apada pengolahan lahan pertanian. Seluruh masyarakat desa Tumbang Runen termasuk 
kepala desa dan petugas kantor desa adalah mitra masyarakat dalam kasus ini.

Pelanggaran 
Undang-Undang

• Undang-Undang-39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 55 & Pasal 107
• Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Pasal 23 ayat (5) 
• Pasal 385 ayat (1)  KUHP Jo perpu No 51 tahun 1960 pasal 6 ayat (1) huruf (a)
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 

tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya Pasal 
6 ayat (1) 

• Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks hukum 
perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang 
perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”

Bukti

• Berita Acara Musyawarah pembagian Tanah Di Poros Jalan Kereng Belawan 
Kereng Pakahi 6 november tahun 2009

• Surat Keteranga Tanah Masyarakat Tumbang Runen yang dikeluarkan oleh 
kades Tumbang Runen 16 November 2009 dan 28 Mei 2014

• Alat bukti petunjuk foto lapangan yang bersengketa, titik kordinat dan 
wawancara terhadap masyarakat yang terdampak  
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Pemulihan

• Tuntutan utama saat ini adalah pengembalian tanah masyarakat yang telah 
dikuasai dan diolah oleh perusahaan, masyarakat menginginkan mereka 
mendapatkan tanah sesuai pembagian awal tanah di desa Tumbang Runen 
dengan ukuran Panjang 315 meter dan lebar 32 meter 

• Perusahaan tidak lagi melakukan perluasan pembukaan lahan di wilayah desa 
Tumbang Runen

• Masyarakat juga menuntut kemitraan plasma

Lembaga yang 
bertanggung jawab 
atas kasus ini

• PT. AUS
• Camat Kamipang
• Bupati Kab. Katingan
• Dinas Kehutanan kabupaten Katingan
• Badan Pertahanan Nasional Kab. Katingan

Upaya yang telah 
dilakukan sejauh 
ini

• Mengadakan diskusi dengan anggota dewan Kab. Katingan dalam mediasi dengan PT. 
AUS
• Melakukan diskusi dengan anggota dewan kab. Katingan atas nama riming yang 

menghasilkan ajakan untuk melakukan mediasi dengan PT. AUS yang nanti nya  di 
fasilitasi pemerintah pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2015

• Masyarakat yang diwakili kepala desa Mengirim Surat kepada PT. Arjuna Utama 
Sawit. Perihal Penangguhan Penggarapan Laha (tangga 6 november 2017)

• Menghentikan aktivitas perusahaan (Bulan oktober 2017)

Aspek kekuatan 
hukum

1. Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011 Pasal 23 ayat ( 5 ) Pengelolaan Usaha 
Budidaya Tanaman Perkebunan

2. Perpu No. 51 Tahun 1960 pasal 6 ayat 1 huruf (a)
3. UU No. 39 tahun 2014  Tentang Perkebunan pasal 55 jo pasal 107
4. KUHperdata pasal 1365 Tentang perbuatan melawan hukum
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 424
6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana  pasal 381 ayat (1) tentang penyerobotan 

tanah
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Kasus Prioritas 4: Perampasan lahan masyarakat oleh PT RASR di Kapuas

Paralegal: Yuliana, Yunita dan Dirman

Latar Belakang:

Pada tahun 2004 PT. Rejeki Alam Semesta Raya (RASR) mulai berinvestasi di wilayah Kapuas untuk 
perkebunan kelapa sawit seluas ± 26.800 hektar. Luas lahan yang digunakan 20.000 hektar di lima desa di 
Kapuas, yaitu Sei Ahas, Katimpun, Kalumpang, Mantangai dan Kaladan, yang didasarkan pada keputusan 
Dinas Perkebunan, tanggal 09 Maret 2014. Dalam pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, PT. 
RASR menghancurkan lahan milik dua kelompok tani yang didirikan pada tahun 2003, satu kelompok 
memiliki keanggotaan 40 orang dengan total luas lahan 200 hektar, dan kelompok lain juga memiliki 
40 anggota dan lahan seluas 200 hektar. Selain itu, PT. RASR juga merusak dan menggarap lahan milik 
kelompok tani dengan luas melebihi 232 hektar. Jadi total area penanaman dan perusakan lahan yang 
dilakukan oleh PT RASR adalah lebih dari 632 hektar. 

PT RASR mengabaikan tuntutan masyarakat untuk meninggalkan lahan tersebut dan menggunakan lahan 
lain untuk tujuan perkebunannya. Kelompok tani menyampaikan surat kepada perusahaan PT. RASR untuk 
menghentikan aktivitasnya di lahan milik masyarakat. Pada bulan Desember 2005, PT. RASR menawarkan 
mediasi, yang menyimpulkan bahwa perusahaan dapat mengelola lahan dan tidak ada penolakan dari 
petani atas hal tersebut. Namun kelompok tani tidak setuju dengan kesimpulan tersebut. Pada Mei 2012, 
masyarakat mengirim surat kepada bupati yang menyatakan menolak operasi perusahaan. Pada Juni 
2012, masyarakat melakukan pendekatan terhadap Dewan Adat Dayak tetapi tidak mengahsilkan resolusi 
apapun. Setelah beberapa mediasi yang gagal, masyarakat melakukan blokade adat pada tahun 2014. Pada 
tahun 2014, masyarakat melaporkan masalah tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan Bupati kemudian 
memfasilitasi mediasi antara PT. RASR dengan masyarakat Sei Ahas. Mediasi tersebut menghasilkan 
keputusan Bupati bahwa PT. RASR secara ilegal merebut lahan masyarakat. Pada tahun 2016, desa Sei 
Ahas berhasil menduduki lahan dan memanen kelapa sawit yang ditanam oleh PT. RASR di atas lahan milik 
kelompok tani. Antara 2015 dan 2017, masyarakat menolak tawaran kompensasi dari perusahaan karena 
pada saat itu masyarakat tahu bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara ilegal. 

Adapun kondisi PT. RASR, izin lokasinya dan izin untuk penanaman perkebunan telah kedaluwarsa. Pada 
tahun 2009, Bupati Kapuas mengeluarkan perintah penghentian operasi PT. RASR. Pada tahun 2010 
surat Bupati Kapuas mencabut izin usaha besar swasta (PBS) dan perusahaan di Kabupaten Kapuas, 
termasuk PT. RASR. Namun PT RASR tetap melanjutkan operasinya. Pada 2013, gubernur Kalimantan 
Tengah membatalkan semua perijinan, yang tidak “Clean and Clear”11 termasuk PT RASR. Surat lain dari 
Gubernur Kalimantan Tengah menguatkan posisi ini. Akhirnya pada tahun 2014, ketika IUP (Izin Usaha 
Produksi) perusahaan dicabut, perusahaan menghentikan operasinya di lahan tersebut. Namun, kegiatan 
lain seperti memanen buah kelapa sawit, pengumpulan buah kelapa sawit dan transportasi melalui 
sungai Ahas, pengerahan karyawan, alat berat, dll masih tetap berlanjut. Masyarakat memandang bahwa 
pohon-pohon kelapa sawit yang tumbuh di atas lahan saat ini dapat diklaim sebagai kompensasi karena 
masalah yang mereka hadapi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu mereka berupaya meminta 
pengakuan dari pemerintah bahwa lahan dan tanaman di atasnya milik masyarakat Sei Ahas. Dengan tidak 

11  Operasi-operasi yang mematuhi peraturan yang ada mengenai lingkungan dan royalty serta pembayaran kepada 
pemerintah.
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adanya pengakuan dari pemerintah, masyarakat merasa sulit untuk mencari kerja sama dengan pabrik 
pengolahan kelapa sawit untuk menjual buah sawit yang dipanen. 

Langkah-langkah yang diambil dalam program:

Di dalam program ini, masyarakat dan paralegal membuat laporan terperinci tentang kerugian yang 
diderita oleh masyarakat karena kehilangan perkebunan karet dan pendapatan karena perampasan lahan 
secara paksa oleh perusahaan. Mereka juga melengkapi bukti kepemilikan dan korespondensi masa lalu 
masyarakat dengan perusahaan dan berbagai departemen pemerintah.

“Di Kapuas, sebelumnya masyarakat menginginkan surat sertifikasi untuk lahan mereka dan pengembalian 
lahan. Tetapi pada kenyataannya mereka memiliki kendali atas lahan dan sedang memanen lahan. 
Berdasarkan analisis, kami tidak membutuhkan permintaan semacam ini, jadi kami membutuhkan pengakuan 
dan perlindungan dari pemerintah di tingkat kabupaten.” 

(Kurniawan Sabar, Manager Program Namati, Maret 2019)

Saat ini, paralegal juga berusaha menyatukan komunitas, yang baru-baru ini dibagi atas penggunaan lahan 
yang telah mereka ambil kembali dari perusahaan. Beberapa anggota masyarakat ada yang ingin menjual 
kembali lahan ke perusahaan. 

Rencana ke depan:

Masyarakat berencana untuk bertemu langsung dengan Bupati Kapuas. Mereka juga menyiapkan laporan 
untuk diserahkan kepada Badan Pertanahan Kapuas dan akan segera melaporkan. Mereka berharap dapat 
memperoleh surat-surat pengakuan dari pemerintah sehingga mereka dapat memanen dan menjual buah 
sawit dengan harga yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka. Para paralegal dan masyarakat 
juga akan berdiskusi tentang kemungkinan rencana pengelolaan lahan di masa depan.

Aspek Deskripsi

Kasus/Konflik yang 
dihadapi

Perampasan lahan masyarakat seluas 632 ha oleh PT Arjuna Utama Sawit sejak 
tahun 2003.
Pada tahun 2009, Bupati Kapuas mengeluarkan perintah penghentian operasi 
PT. RASR. Pada tahun 2010 surat Bupati Kapuas mencabut izin usaha besar 
swasta (PBS) dan perusahaan di Kabupaten Kapuas, termasuk PT. RASR. Namun 
PT RASR tetap melanjutkan operasinya.
Masyarakat menuntut pengembalian lahan mereka dan meminta kepada 
pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan atas pengelolaan tanaman 
kelapa sawit yang telah tumbuh di atas lahan mereka.

Tentang masyarakat yang 
terkena dampak & mitra 
masyarakat

Mitra masyarakat yang merupakan masyarakat terkena dampak adalah sekitar 
40 kepala keluarga yang tanahnya termasuk dalam 632 ha yang dirampas oleh 
PT RASR.
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Dugaan Pelanggaran 
Hukum Undang-Undang Perkebunan No. 39 tahun 2014 - Pasal 16, 17 dan 18

Bukti

Bukti tertulis meliputi :
1. Surat Permohonan Izin Arahan Lokasi kepada Bupati Kapuas No 

001/RAS/2004
2. Surat Pengecekan Lapangan Arahan Lokasi di Kecamatan Mantangai
3. Berita acara kesepakatan Desa lokasi Arahan Lokasi di Desa 

Katunjung dan Sei Ahas seluas ±12.000 Ha
4. SK Izin Lokasi PT RASR  luas ±20.000 Ha di De Kecamatan Mantangai 

Kabupaten Kapuas.
5. Surat Penolakan dari Kelompok Tani yang lahan nya di garap oleh 

PT RAS
6. surat Verk’aring, surat keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan 

tanah (SPT)
7. SK Kelompok Tani Karunia Baru pada tahun 2003 dengan luasan 200 

hektar
8. SK Kelompok Tani Tahasak Asi pada Tahun 2003 dengan Luasan 200 

hektar
9. SK 153/DISBUNHUT. Tahun 2010  Tentang Pencabutan izin 

pembukaan lahan perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) dan 
koperasi di Kabupaten Kapuas

10. Pada Tanggal 10 April 2013 Camat Matangai Mengeluarkan 
Keputusan Nomor 509/128/TAPEM/2012 tentang Pembentukan 
Tim Inventarisasi  dan Verifikasi Klaim Lahan

11. Surat Keputusan Dewan Adat Dayak (DAD) Nomor36/DAD/KAB.KPS/
VI/2013 tentang Pengembalian Tanah Hak Masyarakat Adat Yang 
Sah Terhadap Lahan Perkebunan Sawit PT. Rejeki Alam Semesta 
Raya (RASR).

12. 28 Juni 2013 Gubernur Kalimantan Tengah A. TERAS NARANG, SH 
Mengirim surat kepada Bupati/walikota Se Kalimantan Tengah 
dengan Nomor 540/647/EK untuk melakukan penghentian 
Pengoperasian Kegiatan yang Belum Clear and Clean

Pemulihan

Tuntutan komunitas:
• Pengembalian tanah dan pengakuan dari pemerintah bahwa lahan 

tersebut adalah milik masyarakat. Luas lahan yang dimaksud adalah 
632 hektar

• Surat dari pemerintah daerah bahwa tanaman sawit diatas lahan 
tersebut menjadi milik masyarakat.

Lembaga yang 
bertanggung jawab atas 
kasus ini

- Pemerintah Kabupaten (Bupati) Kapuas
- Dinas Perkebunan Kabupaten Kapuas
- Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab. Kapuas

Upaya & pencapaian 
sejauh ini

- Menyiapkan dokumen perhitungan detail kerugian masyarakat
- Menyiapkan bukti dan kronologi secara lengkap
- Diskusi dengan masyarakat tentang kemungkinan rencana penggunaan lahan
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Kasus Prioritas 5: Penambangan batubara oleh PT BNJM di Barito Timur (Bartim)

Tim Paralegal: Lindat, Bela dan Janang

Latar Belakang:

Masuknya perusahaan tambang batubara PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) di wilayah Barito 
Timur dimulai pada 2004, tetapi pada 2005 kegiatan PT. BNJM dimulai dalam bentuk survei dan pengukuran 
untuk pengadaan lahan. Proses selanjutnya adalah mengambilalih lahan komunitas pada tahun 2011 
tanpa pemberitahuan sebelumnya atau izin dari komunitas di Desa Apar Batu, Barito Timur. Perusahaan 
mulai menambang di daerah tersebut dan mengabaikan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. 
PT. BNJM mulai menambang di salah satu sungai (Sungai Mabayoi), yang mengakibatkan kontaminasi dan 
pendangkalan air sungai. Antara 2011 dan 2018, masyarakat di daerah tersebut (termasuk penduduk dari 
dusun Gunug Karasik) telah melakukan beberapa upaya untuk membuat perusahaan memulihkan sungai. 
Namun awalnya pada tahun 2011 komunitas menolak seluruh operasi perusahaan. Pada tahun 2014, 
masyarakat desa Apar Batu mencapai kesepakatan dengan PT BNJM dan mengizinkan penambangan. 
Namun, warga dusun Gunung Karasik bukan bagian dari negosiasi tersebut. 

Pada bulan Desember 2011, warga Gunung Karasik menuntut kompensasi dari perusahaan karena 
kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan. Setelah memberi tahu polisi pada Januari 2015 
tentang tindakan mereka terhadap perusahaan, penduduk desa mengeluarkan pemberitahuan kepada 
perusahaan terutama atas nama anak-anak Sekolah Dasar Negeri di Gunung Karasik yang tidak bisa tidur 
di malam hari karena kebisingan. Hal ini diikuti dengan tindakan demonstrasi dan permintaan mediasi ke 
DPRD Barito Timur. Pada bulan Februari, Parlemen menanggapi dengan undangan untuk dengan pendapat 
(hearing), kemudia anggota dewan melakukan pemeriksaan lapangan. Namun, tidak ada temuan yang 
signifikan dari pemeriksaan lapangan karena perusahaan telah menghentikan kegiatannya pada saat itu. 

Pada bulan Februari 2015, masyarakat mendatangi lokasi perusahaan dan menuntut agar kegiatan PT 
BNJM dihentikan sepenuhnya karena tidak ada konsultasi publik atau sosialisasi mengenai masalah 
tersebut. Namun, penambangan segera dilanjutkan kembali yang menyebabkan masyarakat protes lagi 
di lokasi tambang. Hal ini menyebabkan polisi Patangkep Tutui mengundang masyarakat ke kantor PT 
BNJM untuk menyelesaikan konflik tetapi warga menolak undangan tersebut. Protes berlanjut dan banyak 
pejabat pemerintah berkumpul di lokasi, dan masyarakat menyampaikan tuntutannya untuk kompensasi, 
pekerjaan untuk anggota masyarakat di perusahaan, persetujuan wajib dari masyarakat untuk kegiatan 
tambang selanjutnya dan membuat jarak minimum aktivitas tambang dari daerah pemukiman warga. 
Perusahaan setuju melakukan mediasi untuk membahas tuntutan masyarakat tetapi mediasi tidak 
menghasilkan kesepakatan apapun. 

Pada bulan April 2015, karena protes terus-menerus oleh masyarakat, Bupati Bartim memerintahkan 
penghentian kegiatan PT BNJM sesuai hukum dan segera perusahaan mengajukan surat penghentian 
karena kegiatan ilegal di desa Apar Batu. Namun, operasi dilanjutkan lagi dan kontaminasi sungai 
berlanjut. Dengan bantuan LSM, masyarakat mengumpulkan sampel air sungai yang terkontaminasi, 
yang diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup Barito Timur. Masyarakat juga mengajukan permintaan 
untuk mendapatkan laporan penilaian dampak lingkungan dan izin lainnya dari BNJM pada Juni 2016. 
Hal ini menyebabkan sanksi administratif pada PT BNJM. Pada bulan Juli 2017, masyarakat menuntut 
mediasi dengan perusahaan yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK) agar 
perusahaan mengurus reklamasi area yang ditambang dan menghentikan penambangan di wilayah sungai 
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dan hutan. KLHK meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan melakukan kunjungan lapangan tetapi tidak 
ada tindak lanjut. Pada bulan November 2017, mengetahui bahwa perusahaan perlu mendapatkan izin 
lingkungan yang baru, masyarakat mengajukan surat keberatan kepada badan lingkungan hidup Bartim. 
Masyarakat menolak rencana perusahaan untuk menyiapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) untuk mendapatkan izin lingkungan yang baru. Pada bulan Mei 2018, masyarakat menanyakan 
tentang laporan AMDAL dan menemukan bahwa laporan AMDAL telah selesai dan dinas lingkungan 
kabupaten menyarankan mereka untuk meminta salinannya. Setelah upaya keras pada bulan Mei dan Juni 
2018, masyarakat memperoleh salinan dokumen AMDAL. 

Langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan program:

Pada bulan Agustus 2018, setelah keterlibatan WALHI Kalteng, masyarakat mengirimkan surat kepada 
Badan Lingkungan Hidup Bartim, menolak penerbitan izin lingkungan kepada PT BNJM dengan alasan 
bahwa mereka belum menyelesaikan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang 
disebabkan oleh aktivitas tambang sebelumnya. Masyarakat menuntut bahwa perusahaan harus melakukan 
reklamasi bekas lokasi tambang, larangan peledakan dan pemulihan daerah yang terkena dampak aktivitas 
tambang yang dilakukan sebelumnya. Jika tidak dilakukan, maka perusahaan tidak boleh diberikan izin 
lingkungan. Di waktu yang sama, perusahaan telah mulai membangun jalan untuk memasukkan truk-truk 
pengangkut batubara. Para wanita dari komunitas yang memprotes kegiatan perusahaan menghalangi 
pekerjaan. Pada bulan September 2018, lima wanita dari komunitas di Gunung Karasik dipanggil oleh Polisi 
Barito Timur karena memprotes perusahaan. 

Pada Oktober 2018, masyarakat dan paralegal menulis surat (klarifikasi) sebagai tanggapan terhadap 
surat panggilan Kepolisian Resor Barito Timur. Selanjutnya, pada November 2018 pemanggilan polisi 
dihentikan. Pada bulan yang sama, dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia, komisi tersebut mengarahkan pemerintah daerah Barito Timur untuk menemukan solusi 
bersama untuk masalah tersebut. Pada Januari 2019 komisi menindaklanjuti langkah-langkah yang diambil 
oleh pemerintah mengenai kerusakan lingkungan di Gunung Karasik. Setelah mengetahui bahwa tidak 
banyak yang berkembang dalam kasus ini, Komnas HAM memfasilitasi mediasi lain antara masyarakat 
dan pemerintah kabupaten dan mengingatkannya untuk menindaklanjuti keputusan mediasi sebelumnya. 
Pada bulan Februari dan Maret, komunitas mempelajari dokumen AMDAL dan menemukan bahwa area 
komunitas adalah dimasukkan dalam konsesi tambang PT BNJM. Ini menyiratkan bahwa proses AMDAL 
memiliki beberapa praktik buruk karena masyarakat tidak pernah memberikan persetujuan untuk 
melakukan penambangan di wilayah tersebut. Masyarakat sekarang bertekad untuk tidak membiarkan izin 
lingkungan dikeluarkan. Baru-baru ini, petugas dinas lingkungan Bartim telah menawarkan kompensasi 
dan meyakinkan bahwa inspeksi lapangan akan dilakukan untuk memeriksa polusi sungai.  

Rencana ke depan:

Dengan harapan bahwa lembaga yang lebih rendah akan merespons setelah kasus dilaporkan ke tingkat 
yang lebih tinggi, masyarakat berdiskusi untuk melaporkan kasus tersebut ke provinsi dan pemerintah 
tingkat nasional. Masyarakat ingin agar perijinan perusahaan tidak diperpanjang karena tidak memenuhi 
tanggung jawab sebelumnya dan proses AMDAL hanya dapat diproses kemabli jika jika perusahaan 
bertanggung jawab memperbaiki kerusakan di masa lalu.

“Tuntutan konkret ini, dapat membuka semua praktik yang keliru selama ini dalam mengeluarkan izin 
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lingkungan kepada perusahaan. Ini terkait dengan kewenangan di tingkat kabupaten dan provinsi.”

(Kurniawan Sabar, Manager Program Namati, Maret 2019)

Aspek Deskripsi

Kasus/Konflik yang 
dihadapi

PT. BNJM (Bangun Nusantara Jaya Makmur) melakukan operasi tambang 
batu bara di lahan masyarakat pada 2011 tanpa informasi atau persetujuan 
sebelumnya dari masyarakat di Barito Timur. Aktivitas tambang telah 
memberikan dampak buruk pada aktivitas masyarakat dan lingkungan, 
khsususnya pencemaran sungai di Desa Apar Batu. Saat ini, PT BNJM 
melakukan proses izin lingkungan untuk melanjutkan kembali aktivitas 
tambang di Gunung Karasik. Sedangkan, perusahaan belum memperbaiki 
atau memulihkan dampak dari aktivitas tambang sebelumnya.  

Tentang masyarakat 
yang terkena dampak & 
mitra komunitas

Masyarakat desa Apar Batu dan dusun Gunung Karasik menghadapi 
dampak seperti polusi suara, pencemaran sungai, dan risiko dari metode 
peledakan untuk tambang batubara. Masyarakat dusun Gunung Karasik 
sedang mengerjakan kasus ini sebagai mitra masyarakat.

Dugaan Pelanggaran 
Hukum

Regulasi yang menjadi dasar dugaan pelanggaran hukum diidentifikasi 
saat ini:

- UU Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 20, 26, 53, 54, 63, 65, 
70, 71, 76, 82, 98

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin 
Lingkungan

- PP no. 27 tahun 2012 tentang AMDAL dan Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang 

Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 
Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan Hidup
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Bukti

- Surat Penolakan Masuknya Perusahan Pertambangan PT. Bangun 
Nusantara Jaya Makmur (PT. BNJM), 14 Desember 2011. 

- Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Bangun Nusantara Jaya 
Makmur (PT. BNJM) dengan Pihak perwakilan Masyarakat Desa 
Apar Batu Kecamatan Awang, 22 Januari 2014. 

- Risalah hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD 
Kabupaten Barito Timur, 09 Pebruari 2015. 

- Hasil Laboratorium pencemaran air sungai, pengambilan sampel 
air sungai di Dusun Gunung Karasik yang dilakukan dari Walhi 
yang diwakili an. Lutfi Bahtiar dan lembaga jaringan Walhi seperti 
JPIC Kalimantan, 27 Pebruari 2016. 

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia No: SK.921/Menlhk-PHLHK/PPSA/
PHLHK.0/3/2016 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan 
Pemerintah kepada PT.BNJM, 24 Juni 2016. 

- Masyarakat Dusun Gunung Karasik menyampaikan Pengaduan  
ke KOMNAS HAM melalui lembaga ICEL, 05 Juli 2017. 

- Dokumen AMDAL PT. BNJM, diperoleh pada tanggal 8 Juni 2018
- Hasil mediasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito 

Timur dengan mediatornya dari KOMNAS HAM RI, 27 September 
2018

- Hasil musyawarah antara masyarakat Dusun Gunung Karasik 
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur di balai 
Desa Apar Batu, 22 Februari 2019

Pemulihan

Tuntutan masyarakat saat ini:
- Pemulihan sungai
- Reklamasi dan revegetasi pasca tambang,
- Tinjauan menyeluruh terhadap AMDAL PT. BNJM
- Larangan metode peledakan
- - Mengeluarkan konsesi tambang dari wilayah pemukiman dan 

pertanian masyarakat

Aspek Hukum Kekuatan

- UUD 1945, Pasal 28 ayat (1)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Partisipasi Publik dalam AMDAL dan Proses Izin 
Lingkungan

- Peraturan no. 27 tahun 2012 tentang Izin AMDAL dan Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang 

Prosedur Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Penerbitan 
Lingkungan Dan Izin Lingkungan

Lembaga yang 
bertanggung jawab 
atas kasus ini

- Badan Lingkungan Hidup Barito Timur
- Bupati Barito Timur

Upaya & pencapaian 
sejauh ini

- Melaporkan kasus tersebut ke badan lingkungan hidup Bartim
- Memperoleh mediasi dengan pemerintah kabupaten melalui 

komisi hak asasi manusia
- Menemukan informasi yang keliru dalam dokumen AMDAL
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Lampiran I:

Deskripsi singkat tentang Undang-Undang utama yang berkaitan dengan lingkungan dan 
lahan

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960

Undang-Undang Pokok Agraria adalah upaya memodernisasi kepemilikan lahan. Hukum mengakui hak 
kepemilikan di bawah sistem adat dan sistem Barat, namun juga memberikan sistem sertifikasi baru untuk 
lahan. Undang-undang menetapkan batasan ukuran kepemilikan, dimana hak kepemilikan hanya untuk 
penduduk setempat (warga negara Indonesia) dan melarang kepemilikan tanah pertanian secara guntai 
(absentee). Undang-undang ini menjunjung tinggi domain negara yang utama dengan menyatakan “Untuk 
kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, hak 
atas lahan dapat dibatalkan dengan kompensasi yang sesuai dan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang.”

Namun, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang seharusnya menjadi payung hukum telah mengalami 
banyak pergeseran. Era industrialisasi semakin memberikan peluang untuk menggeser UUPA. Banyak 
peraturan baru dibuat untuk kepentingan dan pengembangan Industri yang mengabaikan prinsip dan 
ketentuan penting dalam UUPA.

2. Undang-Undang No. 41 tahun 1999: Undang-Undang Kehutanan

Undang-undang tentang Kehutanan membagi hutan menjadi tiga jenis: hutan konservasi, hutan produksi 
dan hutan lindung. Ditetapkan bahwa 30% dari total area daerah aliran sungai dan/atau pulau harus 
dipertahankan sebagai kawasan hutan dengan distribusi proporsional. Sementara hukum menyatakan 
bahwa pengelolaan hutan sesuai dengan hukum adat yang berlaku akan diizinkan, ia juga menyatakan 
bahwa ia tidak boleh melanggar ketentuan hukum ini. Undang-undang mengatur tentang izin untuk 
penggunaan lahan hutan dan non-hutan. Ini termasuk izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan 
layanan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, izin pengumpulan hasil hutan kayu 
dan non-kayu dan izin pinjam pakai untuk penggunaan non-hutan termasuk pertambangan. Namun, 
dinyatakan bahwa terlepas dari hutan yang diizinkan menggunakan fungsi hutan dan kategori yang terkait 
akan tetap tidak berubah.

Peraturan No. 18/2011 dan 16/2014 dari Kementerian Kehutanan menambahkan dan menyatakan bahwa 
izin pinjam pakai hanya dapat diberikan untuk tujuan strategis (seperti, antara lain, pertambangan, 
pembangkit listrik dan transmisi dan pembangunan jalan raya, jalan tol dan rel kereta api). Peraturan ini 
membatasi penambangan hanya untuk kawasan hutan produksi dan penambangan bawah tanah dapat 
dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pertambangan dan perkebunan skala besar

Untuk mendapatkan izin pinjam pakai, misalnya, untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan, 
permohonan diajukan kepada menteri kehutanan dalam format yang telah ditentukan. Menteri, setelah 
menilai permohonan, dapat memberikan izin prinsip. Izin ini biasanya diberikan dengan serangkaian 

Lampiran
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persyaratan. Setelah syarat tesebut dipenuhi, izin pinjam pakai untuk untuk eksplorasi dikeluarkan.

Izin pinjam pakai untuk eksploitasi bagi kegiatan penambangan dapat diberikan maksimum 10% dari satu 
area hutan yang telah diterbitkan izin kehutanan komersialnya. Aturan 10% yang sama juga berlaku untuk 
total kawasan hutan di setiap kabupaten/kota. Peraturan Menteri Kehutanan No. 18 tahun 2011 telah 
mengamanatkan bahwa pemegang izin pinjam pakai harus menjaga zona penyangga yakni 500 meter dari 
batas kawasan konservasi yang berdekatan dengan wilayah perijinan. Namun, ketentuan ini telah dicabut 
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 16/2014. 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 memberikan ketentuan dan persyaratan umum untuk menambang 
batubara dan mineral lainnya di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang 
pertambangan lama dan memperkenalkan perijinan berbasis area. Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral menetapkan area tertentu sebagai area pertambangan12 di mana pemerintah kabupaten, 
provinsi, dan nasional dapat memberikan perijinan pertambangan (IUP- Izin usaha pertambangan/IUPK- 
Izin usaha pertambangan khusus (di daerah Cadangan Negara)/IPR- petani kecil hak penambangan). Ini 
hanya memberikan izin untuk melakukan operasi tertentu di wilayah pertambangan tertentu hanya untuk 
satu jenis mineral13. Ini menjelaskan bahwa IUP atau IUPK atau IPR tidak memberikan hak untuk memiliki 
lahan. Semua pemegang IUP dan IUPK diberi mandat untuk membayar royalti produksi, yang biasanya 
merupakan persentase dari hasil penjualan kepada pemerintah terkait (yang mengeluarkan IUP/IUPK).

4. Undang-Undang No. 32/2009: Hukum Lingkungan

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah 
Undang-Undang utama untuk perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup aspek-
aspek seperti perencanaan, pengendalian, pelestarian, pengawasan, dan penegakan hukum perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan. Tanggung jawab penegakan dan implementasi hukum diemban oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur dan Bupati/Walikota di yurisdiksi masing-masing tergantung 
pada lokasi sumber daya alam, kegiatan yang mengakibatkan dampak/polusi lingkungan. Undang-
undang mengamanatkan setiap bisnis dan kegiatan yang dapat memiliki dampak14 besar pada lingkungan 
diwajibkan menjalani proses AMDAL (penilaian dampak lingkungan) dan mendapatkan izin lingkungan. 
Undang-undang ini menetapkan banyak persyaratan untuk AMDAL, dan menyatakan bahwa dokumen 
AMDAL harus disiapkan dengan keterlibatan masyarakat. Untuk proyek yang tidak memerlukan AMDAL, 
undang-undang mengharuskan mereka untuk memiliki UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan - upaya 

12. Wilayah penambangan dinyatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan inventarisasi potensi penambangan 
yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota dalam koordinasi dengan lembaga penelitian negara. Wilayah 
penambangan tidak selalu khusus untuk kegiatan penambangan dan penggunaan lainnya juga dapat diizinkan di wilayah ini. Rencana 
wilayah pertambangan dapat ditinjau setiap lima tahun dan Gubernur dan Walikota dapat mengusulkan perubahan pada rencana 
ini. Peta dan rencana ini perlu disetujui oleh parlemen. Di luar wilayah penambangan ini, berdasarkan eksplorasi penyebaran mineral 
dan fitur geologi lainnya, Wilayah Bisnis Pertambangan dan Wilayah Cadangan Negara dinyatakan oleh Menteri atau Gubernur, dan 
Wilayah Pertambangan Rakyat didukung oleh bupati/walikota. Wilayah pertambangan tidak terikat oleh batas administrasi yang 
menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Nasional (GR 22/2010).
13. Jika lebih banyak mineral ditemukan selama eksplorasi, pemegang IUP yang ada akan diberikan prioritas untuk menambang 
mineral yang ditemukan pada permohonan baru.
14. Kritieria untuk menentukan dampak penting termasuk perubahan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, potensi penyebab 
pencemaran lingkungan, pengenalan tanaman, hewan, mikroorganisme, dll. Kriteria lebih lanjut dimasukkan dalam Peraturan No. 5 
tahun 2012.



56

WALHI Kalimantan Tengah & NAMATI

pemantauan lingkungan). Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati 
dan Walikota wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan tentang izin lingkungan dengan 
cara yang mudah dipahami oleh publik. Telah ada ketentuan dalam undang-undang untuk mengeluarkan 
peraturan tentang standar emisi, standar kualitas, kriteria untuk ‘dampak besar’, kriteria kompetensi 
para penyusun AMDAL, prosedur perizinan, pengendalian polusi, dll. Namun, sejauh ini hanya peraturan 
mengenai ‘dampak substansial’ dan mengenai kompensasi untuk pencemaran atau kerusakan lingkungan 
yang telah dikeluarkan.  

Bisnis diwajibkan untuk melaporkan kepatuhan dengan syarat dan ketentuan setiap enam bulan. Laporan 
pemantauan juga harus diserahkan untuk izin usaha. Frekuensinya bisa satu bulan, tiga bulan atau enam 
bulan, tergantung pada kondisi perijinan.

Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang mencemari atau merusak lingkungan 
berkewajiban meencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan dan memulihkan fungsi lingkungan.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan, menteri/gubernur/bupati/walikota akan 
mengenakan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari peringatan tertulis, pembekuan atau 
pencabutan izin lingkungan dan arahan paksaan seperti penangguhan kegiatan produksi, penutupan 
pabrik, penyitaan barang atau peralatan yang menyebabkan pelanggaran, dan tindakan lain untuk 
menghentikan pelanggaran. Dalam ancaman yang sangat serius terhadap manusia dan lingkungan, 
arahan untuk menutup/menghentikan dapat dikeluarkan tanpa peringatan.

Pelanggaran hukum lingkungan dapat dituntut ke hukuman perdata dan pidana (termasuk hukuman 
penjara dan hukuman denda/uang).

Izin lingkungan dapat dibatalkan jika:

1. Informasi/dokumen yang salah, tidak valid, tidak cocok dengan permohonan untuk izin lingkungan

2. Penerbitan izin lingkungan tanpa memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam rekomendasi 
komisi AMDAL tentang kelayakan lingkungan/(UKL-UPL)

3. Ketidakpatuhan kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL

Hukum lingkungan tidak secara eksplisit mendefinisikan ‘kerusakan’ lingkungan yang timbul dari kegiatan 
yang diizinkan oleh hukum lainnya.

5. Undang-Undang No. 39 tahun 2014: Undang-Undang Perkebunan

Undang-Undang Perkebunan (Undang-Undang No. 39/2014) memberikan ketentuan yang luas terkait 
dengan area perkebunan, izin yang diperlukan, lamanya izin, kewajiban menyediakan plasma bagi 
petani kecil, dll. Undnag-undang ini mengatur tanggung jawab Menteri Pertanian, Gubernur dan Bupati/
Walikota untuk memberikan perijinan terkait perkebunan. Undang-undang membatasi ukuran maksimum 
perkebunan kelapa sawit menjadi 100.000 ha15. Undang-undang mensyaratkan bahwa pengembang, 
dalam waktu tiga tahun setelah memperoleh hak atas lahan, mengalokasikan 20% dari lahan tersebut 
untuk komunitas lokal agar mereka dapat menggunakannya untuk kegiatan perkebunan. Undang-Undang 
ini juga mengamanatkan bahwa lahan yang akan diberikan untuk perkebunan harus bebas dari konflik.

15. Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan publik dikecualikan dari batas maksimum 100,000 ha
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Secara umum, Undang-undang ini memperluas kewenangan desa untuk mengelola sumber daya, 
pendapatan, dan administrasi mereka sendiri tetapi harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan 
perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten dan Provinsi. Undang-Undang ini menjadi dasar untuk 
menyediakan dana desa tahunan bagi semua desa di Indonesia untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, 
pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang ini menggugurkan konsep bahwa informasi negara hanya milik pemerintah, dan 
menjadikan informasi negara sebagai milik umum. Undang-undang mewajibkan pemerintah untuk 
menyampaikan informasi tentang semua aspek tata kelola (dengan beberapa pengecualian) kepada publik. 
Regulasi ini mensyaratkan lembaga pemerintah untuk membentuk badan informasi publik yang disebut 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-PPID untuk mengklasifikasikan informasi sebagai informasi 
publik dan memastikan penyebarannya kepada publik. Undang-undang juga menganggap segala upaya 
untuk menghalangi akses publik ke informasi sebagai pelanggaran yang dapat dihukum.16 Namun, satu 
surat terbaru dari kementerian ekonomi yang melarang pembukaan dokumen HGU dalam semua kasus 
di tingkat nasional dan regional telah membatasi penerapan Undang-undang ini. Ini menyiratkan bahwa 
HGU tidak lagi merupakan dokumen publik, yang dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk 
mengumpulkan bukti kesalahan perusahaan dan ketidakpatuhan.

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dengan tujuan penggunaan ruang nasional yang berkelanjutan, produktif, aman dan nyaman, Undang-
Undang No. 26 tentang penataan ruang dikeluarkan pada tahun 2007. Regulasi ini meletakkan tanggung jawab 
perencanaan tata ruang pada pemerintah provinsi dan pemerintah nasional dan pemerintah kabupaten/
kota untuk pelaksanaannya dengan bimbingan dari pemerintah provinsi. Pasal 60 jelas menekankan 
tentang partisipasi publik dalam penggunaan dan implementasi serta pemantauan perencanaan tata ruang 
dan penggunaan lahan. Undang-undang mengakui hak-hak warga negara atas informasi yang berkaitan 
dengan perencanaan, kompensasi jika kegiatan perencanaan menimbulkan dampak negatif dan manfaat 
dari perencanaan di bawah lingkup partisipasi publik yang lebih luas. Selanjutnya pasal 65 menyebutkan 
partisipasi dalam persiapan rencana tata ruang sebagai salah satu peran masyarakat, begitu juga dengan 
partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian atas pemanfaatan ruang.

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peran paralegal telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum diberikan hak untuk merekrut pengacara, paralegal, 
mahasiswa dan dosen fakultas hukum. Melalui undang-undang ini, paralegal telah mendapatkan legitimasi 
hukum sehingga keberadaannya harus diakui oleh petugas penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. 
Keberadaan Paralegal juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 tahun 
2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Sebagaimana dikonfirmasi dalam Peraturan ini 
(Menimbang):

a. bahwa pemberian Bantuan Hukum saat ini tidak menjangkau semua orang Indonesia karena terbatasnya 

16. https://www.seapa.org/the-right-to-information-law-of-2008/ 
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pelaksanaan bantuan hukum sehingga peran Paralegal diperlukan untuk meningkatkan jangkauan 
pemberian bantuan hukum.

b. bahwa untuk memenuhi kualifikasi paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan 
Hukum, perlu diatur secara khusus undang-undang

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Gambar : Gubernur Kalteng menerima laporan kasus di kantor WALHI
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Lampiran II: Daftar pelanggaran umum yang ditemukan

Tipologi Masalah 
Hukum

Pelanggaran Hukum

Hukum Peraturan 
Pemerintah

Peraturan 
Menteri

Peraturan 
Daerah

Jaminan hak 
atas lahan

• UUD 1945 Pasal 
27 ayat (2);

• Undang-Undang 
No.5 tahun 1960 
tentang Peraturan 
Dasar Prinsip 
Agraria (Hukum 
Agraria);

• Peraturan 
Pemerintah 
Pengganti 
Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 
1960 tentang 
Larangan 
Penggunaan 
Lahan Tanpa Izin 
Otoritas atau 
Kuasanya, Pasal 2;

• Peraturan 
Pemerintah No. 
40/1996 tentang 
HGU, HGB, dan 
Hak Penggunaan 
Lahan

• Peraturan 
Menteri Pertanian 
Republik Indonesia 
Nomor 98 Tahun 
2013 tentang 
Izin Izin Usaha 
Perkebunan, Pasal 
30 ayat (1).

• Peraturan 
Menteri Urusan 
Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 
18 Tahun 
2016 tentang 
Pengendalian 
Penguasaan Lahan

Peraturan 
Daerah 
Kalimantan 
Tengah No.5 
tahun 2011 
tentang 
Pengelolaan 
Perusahaan 
Perkebunan 
Berkelanjutan, 
Pasal 11

Hak atas 
lingkungan 
yang baik dan 
sehat

• UUD 1945 Pasal 
28 Huruf H (1)

• Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, 
Pasal 9

• Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 
2009 tentang 
Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan 
(Undang-Undang 
Lingkungan), Pasal 
53 ayat (1)

Peraturan 
Pemerintah No. 
27 Tahun 2012 
tentang Izin 
Lingkungan
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Hak atas 
informasi 
lingkungan

• Undang-Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 
2008 tentang 
Transparansi 
Informasi Publik

• Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 
2009 tentang 
Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan 
(Undang-Undang 
Lingkungan), Pasal 
53 ayat (2) huruf (a)

• Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, 
pasal 14

Peraturan 
Pemerintah 
No.61 tahun 
2010 tentang 
Implementasi 
Transparansi 
Informasi Publik

Peraturan Komisi 
no. 1 tahun 2013 
tentang Prosedur 
Penyelesaian 
Sengketa 
Informasi

Hak untuk 
bebas dari 
intimidasi dan 
penganiayaan 
terhadap 
pejabat 
pemerintah

• UUD 1945 pasal 
28 huruf (b);

• Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 
2005 tentang 
Ratifikasi Konvensi 
Hak Politik Sipil

• Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 
2009 tentang 
Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan 
(Undang-undang 
Lingkungan), Pasal 
66;

Hak atas 
persamaan 
dalam 
perjanjian 
kemitraan 
(plasma)/hak 
atas kebebasan 
kontrak

• Pasal 1320 dan 
1338 KUH Perdata

• Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, 
Pasal 3

Peraturan Menteri 
Pertanian No. 
26 tahun 2007 
tentang Perizinan 
Perusahaan 
Perkebunan

September 2019

Kredit foto: Meenakshi Kapoor dan WALHI Kalimantan Tengah

Desain: Naufal Halim
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Tentang WALHI-Kalimantan Tengah

WALHI-Kalimantan Tengah adalah cabang dari Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (WALHI), LSM advokasi lingkungan terbesar dan tertua di Indonesia. 
WALHI didirikan pada tahun 1980 dan merupakan jaringan Friends of the Earth 
International (FoEI) sejak 1989. WALHI terdiri dari hampir 500 LSM di seluruh 
Indonesia yang menangani konflik agraria terkait akses sumber daya alam, 
masyarakat adat dan hak-hak petani, konservasi pesisir dan laut, dan ancaman 
dari deforestasi. Cakupannya lebih luas dari sekedar kepedulian lingkungan: 
“bekerja untuk transformasi sosial, kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan 
kehidupan dan mata pencaharian.”

Tentang Namati

Di dunia dimana miliaran orang hidup di luar perlindungan hukum, Namati 
didedikasikan untuk meletakkan hukum di tangan rakyat. Namati sedang 
membangun gerakan global advokat hukum akar rumput yang bekerja dengan 
masyarakat untuk memajukan keadilan. Para advokat ini berjuang di garis depan 
untuk memastikan bahwa orang dapat melindungi tanah mereka, mengakses 
layanan penting, dan mengambil bagian dalam keputusan yang mengatur 
kehidupan mereka. www.namati.org
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