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Koalisi ResponsiBank Indonesia adalah sekelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang 
memiliki kepedulian terhadap peranan lembaga keuangan di Indonesia dalam mendorong pembangunan 
yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.  Koalisi ini terdiri dari tujuh organisasi masyarakat sipil, 
yaitu: Perkumpulan Prakarsa, INFID (International NFO Forum on Indonesia), ICW (Indonesia Corruption 
Watch), PWYP (Publish What You Pay), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), YLKI (Yayasan Lembaga Konsu-
men Indonesia) dan TuK (Tranformasi untuk Keadilan) Indonesia. 

Industri keuangan sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup 
melalui kebijakan kredit dan investasi. Berdasarkan latar belakang inilah maka Responsibank Indonesia 
membuat penelitian studi kasus yang bertujuan untuk membandingkan kebijakan dan praktek perbankan 
melalui hasil pemeringkatan Bank yang telah dilakukan oleh Responsibank sejak 2014 silam.  

Studi Kasus yang berjudul “Keterkaitan Perbankan Dalam Perkebunan Sawit PT. Wira Mas Permai 
(Sulawesi Tengah)” merupakan penelitian yang dikerjakan oleh Walhi.  Penelitian ini menilai apakah industri 
keuangan memegang teguh komitmen mereka untuk mengurangi dampak pembiayaan yang mereka 
lakukan terhadap kerusakan lingkungan dengan mengurangi investasi di sektor perkebunan sawit. Seperti 
yang diketahui bersama, industri di sektor ini hampir setiap tahunnya meng-“agenda”-kan sumbangan 
kabut asap di Indonesia dalam proses pembukaan lahan. 

Laporan studi kasus ini juga berisi mengenai peran dan kebijakan perbankan, khususnya pemberi 
pinjaman yakni BNI, Danamon dan DBS (Bank Asing milik Singapura) dalam rencana perluasan perkebunan 
sawit. Selain melibatkan 3 industri perbankan dalam hal investasi, ternyata saham dari perkebunan sawait 
PT. Wira Mas Permai ini juga merupakan kepemilikan dari beberapa industri keuangan yakni HSBC, Citibank, 
CIMB Niaga dan OCBC NISP. Miris bahwa industri keuangan baik nasional maupun internasional tidak 
mempunyai filter untuk memastikan bahwa pinjaman-pinjaman yang mereka berikan kepada korporasi 
digunakan dengan tidak mempertimbangkan masalah sosial dan lingkungan. Masalah tersebut seperti 
keberlangsungan hidup para petani sawit skala kecil atau masyarakat di sekitar perkebunan serta isu-isu 
yang berhubungan dengan pencegahan deforestasi

Penelitian yang bersifat kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi literatur, 
observasi lapangan, wawancara mendalam serta diskusi kelompok terfokus. Melalui hasil penelitian ini 
diharapkan agar tidak terjadi lagi kasus kamuflase pembangunan kebun plasma oleh pemilik kebun kelapa 
sawit demi mengantongi izin pembukaan lahan.  

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Tim Peneliti WALHI yang telah mencurahkan 
waktu dan pemikiran untuk menyelesaikan laporan studi kasus ini. Semoga laporan studi kasus investasi 
perkebunan Sawit di Sulawesi Tengah  ini menjadi referensi bagi paradigma berpikir setiap pembacanya.

Setyo Budiantoro

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa

Perwakilan ResponsiBank Indonesia

Kata Pengantar



Perkebunan sawit dianggap sebagai salah satu pintu bagi investasi jangka panjang maupun 
jangka pendek. Jenis investasi perbankan telah jauh ke dalam struktur bisnis dan rantai perdagangan ko-
moditi palm oil, sebagai salah satu produk perkebunan sawit. Baik yang berbentuk obligasi, derivatif, suku 
bunga, maupun melalui pembiayaan investasi asing langsung. Indonesia adalah salah satu penghasil Crude 
Palm Oil (CPO) terbesar di dunia yang memiliki cakupan lahan yang luas. Oleh pengusaha sawit disebut 
sebagai land bank (LB) maupun penguasaan secara “biologis”  atas konsesi perkebunan yang diterbitkan 
melalui bentuk perijinan negara dalam bentuk keputusan pejabat publik. Hubungan bisnis dan rantai ke-
uangan yang bekerja dalam operasi perkebunan sawit dilancarkan di bawah operasi kontrol dan aktivitas 
keuangan yang bersifat global. Terdapat hubungan-hubungan tertentu, baik yang bersifat kepentingan 
pasar maupun terkait dengan sisi suplai. 

Saat ini luas perkebunan sawit berdasarkan perizinan yang sudah terbitkan oleh Pemerintah daerah 
di Sulawesi Tengah, luasnya mencapai: 693,699.60 Ha (hasil  analisis walhi sulteng,TUK,PEI, 2015), angka 
ini kalau  diklasifikasi akan ditemui beberapa hal; pertama, ada yang modalnya hanya Izin Lokasi (INLOK); 
dan pula modalnya hanya Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan ada yang sampai pada tahapan mendapatkan 
Hak Guna Usaha (HGU); Izin Lokasi : 250,763.42  ha; Izin Usaha Perkebunan : 294,545.30  Ha; Hak Guna 
Usaha :  148,390.88  ha. Luasan perizinan perkebunan ini tentu sangat mencengankan bagi Provinsi 
Sulawesi Tengan yang luas wilayahnya hanya sekitar 6,3 juta hektar. Luasan tersebut juga menunjukan tren 
peningkatan alokasi lahan untuk perkebunan kelapa sawit secara signifikan jika dibandingkan dengan 15 
tahun sebelumnya, dimana ketika itu alokasi lahan yang diperuntukan bagi perkebunan kelapa sawit (baik 
existing maupun masih dalam proses perizinan) tidak lebih dari 100 ribu hektar.

Seiring dengan perluasan wilayah perkebunan kelapa swit secara besar-besaran maka dipandang 
penting untuk melakukan penelitian terkait dampak sosial dan lingkungan yang muncul sekaligus juga 
melihat kontribusi sektor perbangkan atau lembaga keuangan lainnya dalam mendorong peningkatan 
investasi perkebunan kelapa sawit. Lebih khusus penelitian ini dimaksudkan untuk melihat keterlibatan 
investasi perbankan dalam bisnis perkebunan sawit. Studi kasusnya adalah PT Wira Mas Permai anak 
perusahaan dari Kencana Agri Group yang beroperasi di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi 
Tengah. PT Wira Mas Permai sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari Kencana Agri. Perusahaan 
yang dimaksud  mendapatkan izin lokasi dari Bupati Banggai berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Noor: 
525.26/15/Disbun tertanggal 3 Pebruari 2009tentang penetapan Izin Lokasi Perkebunan kelapa sawit 
kepada PT Wira Mas Permai seluas 17.500 hektar yang terletak di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai 
Sulawesi Tengah.

Keterlibatan Bank dalam perkebunan sawit bukan hanya sebagai pemberi pinjaman tetapi mereka 
juga memiliki saham secara langsung. Berikut ini bank dan perusahaan pembiayaan yang terlibat dalam 
investasi PT Kencana Agri: (1) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD:  68,327,000 lembar saham atau 
sekitar  5.95 persen; (2) DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD:  18,871,960  lembar saham atau 
1.64 persen; (3) DBS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED : 13,023,520  lembar atau sekitar 1.13 persen; (4) HSBC 
(SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD:  5,623,000  lembar saham atau sekitar 0.49 persen; (5) CIMB SECURITIES 
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(SINGAPORE) PTE. LTD:  5,530,000  lembar saham atau sekitar 0.48 persen; (6) OCBC SECURITIES PRIVATE 
LIMITED:  4,820,000 lembar saham atau sekitar  0.42 persen saham. 

Protes atas dampak yang ditimbulkan perkebunan sawit PT Wira Mas Permai, muncul saat ancaman 
dari perusahaan mulai dirasakan oleh petani yang hidup di sekitar perkebunan. Misalnya, panen sudah 
mulai mengalami kegagalan, demikian pula ketika masa tanam padi, hama datang tikus datang lebih awal 
yang disusul dengan masa kekeringan. Petani mengeluhkan air, terutama di sekitar Desa Malik Makmur, 
kekeringan melanda pertanian jagung dan kedele yang baru saja dipromosikan oleh masyarakat transmigrasi. 
Pasokan air yang tersimpan sekitar desa mengalami kekeringan akibat land clearing tutupan hutan dan air 
yang tersisa dialirkan ke perkebunan sawit. Kasus air mulai mendorong kesadarakan masyarakat atas janji-
janji perusahaan yang tidak tepati. Tidak saja soal pemberian gaji terhadap karyawan yang rendah, tetapi 
ancaman terhadap perubahan tata kelola lahan mengancam pasokan pangan dan ketersediaan lahan 
produktif yang bisa menjadi tanah garapan masyarakat. 

Berdasarkan hasil riset ini ditemukan fakta bahwa PT Wira Mas Permai yang berdiri di bawah bendera 
Kencana Agri, sama sekali tidak membangun kebun plasma yang merupakan kewajiban mereka dan 
prasyarat utama pembangunan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut telah menipu pemerintah 
dan peyandang dana dengan melaporkan bahwa mereka telah merealisasikan pembangunan kebun 
plasma. Total investasi Kencana Agri 20 sampai 30 persen uang yang digunakan dalam praktik perkebunan 
adalah uang perbankan/kredit berasal beberapa bank diantaranya, “DBS Bank, Danamon, dan BNI”. Bank 
berkonstribusi sangat besar dalam pembiayaan perkebunan sawit ini. Investasi bank di gunakan untuk 
perkebunan sawit atau dalam proses implementasinya. 
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1.1 Latar Belakang
Rangkaian cerita pembangunan perkebunan kelapa sawit telah dimulai di Sulawesi Tengah sejak tahun 
1990an. PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) di Kab. Buol, PT. Tamaco Graha Krida (TGK) dan PTPN XIV di Kab. 
Morowali, PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Kab. Banggai adalah beberapa perusahaan pemilik Hak Guna 
Usaha (HGU) perkebunan sawit yang memulai usaha perkebunan skala besar ketika itu, lebih dari 48 ribu 
hektar lahan perkebunan dikuasai oleh empat korporasi tersebut.

Perluasan perkebunan kelapa sawit secara massif kemudian kembali terjadi setidaknya di tahun 2007-
2008. Astra Agro Lestari (AAL) salah satu group yang secara aktif melakukan pembangunan dan perluasan 
perkebunan kelapa sawit, Catatan WALHI Sulteng menyebutkan bahwa dalam lima sampai enam tahun 
terakhir Astra Agro Lestari (AAL) diperkirakan menguasai areal seluas 77.359 Ha (berdasarkan izin lokasi) 
melalui lima anak perusahaannya di Kabupaten Morowali. Sementara itu, Golden Agri-Resouces Ltd. yang 
selanjutnya disebut Sinar Mas Group (Golden Agri Resources) juga menguasai areal yang tak kalah luasnya 
yaitu 92.188 juga melalui lima anak perusahaannya di kabupaten Morowali.

Selain dua raksasa industry perkebunan kelapa sawit tersebut, perluasan perkebunan kelapa sawit 
yang cukup signifikan juga dilakukan oleh Kencana Agri. Perusahaan yang berbasis di Singapura tersebut 
hingga saat ini memiliki empat anak perusahaan yang mengusai lahan dengan luasan bervariasi, PT. 
Wiramas Permai di Kec. Bualemo tercatat menguasai areal Hak Guna Usaha (HGU) seluas 8.773 Ha, PT. 
Sawindo Cemerlang di Kec. Batui dan Batui Selatan memiliki areal HGU seluas 8.493 Ha. Selain perusahaan-
perusahaan yang baru melakukan ekspansi, Kencana Agri juga mengakuisisi satu perusahaan perkebunan 
lokal yaitu PT. Delta Subur Permai (DSP) yang sejak lama memiliki areal konsesi perkebunan di Kec. Batui 
seluas 4.080 Ha. Selain di Kab. Banggai, pada tahun 2012 Kencana Agri juga mengakuisisi PT. Karunia 
Alam Makmur yang telah mendapatkan izin pencadangan lokasi seluas 34.246 Ha di Kec. Mamosalato dan 
Bungku Utara yang secara administratif masuk dalam wilayah Kec. Morowali Utara.

Perluasan perkebunan kelapa sawit yang semakin masif ini tentu tak dapat dipisahkan dari apa yang 
disebut dengan “economic booming” di sektor industri perkebunan kelapa sawit yang sesungguhnya dipicu 
oleh tingginya permintaan minyak nabati dunia untuk memenuhi konsumsi aneka makanan, kosmetik 
dan agrofuel. Indonesia merespon situasi ini dengan peningkatan perluasan perkebunan kelapa sawit, 
tujuannya secara normatif tentu untuk mendongkrak pendapatan ekonomi Negara, mengurangi angka 
pengangguran serta beberapa tujuan normatif lainnnya.

Trend perluasan perkebunan sawit ini semakin menemukan momentumnya ketika institusi-institusi 
perbankan ikut menyediakan kredit investasi bagi korporasi perkebunan kelapa sawit. Fatalnya, seringkali 
lembaga-lembaga perbankan baik nasional maupun internasional tidak mempunyai filter untuk memastikan 
bahwa pinjaman-pinjaman yang mereka berikan kepada korporasi digunakan dengan mempertimbangkan 
masalah sosial dan lingkungan seperti keberlangsungan hidup para petani sawit skala kecil atau masyarakat 
di sekitar perkebunan serta isu-isu yang berhubungan dengan pencegahan deforestasi. Biasanya, dalam 
skema pemberian dana oleh perbankan, terjadi pada tahap sebelum mendapatkan sertifikat HGU (Hak 
Guna Usaha) dari pemerintah dan juga setelah terbitnya sertifikat tersebut.
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Dalam artikel Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) disebutkan bahwa agunan pokok kredit yaitu berupa 
kebun yang dibiayai dengan dana kredit yang diperoleh berupa sertifikat hak milik atas nama petani 
peserta atau dalam bentuk sertifikat hak guna usaha yang dimiliki secara bersama oleh petani peserta/
koperasi. Apabila sertifikat dalam proses cukup menyerahkan Ijin Lokasi dan surat keterangan dari instansi 
berwenang yang dapat ditingkatkan menjadi sertifikat.

Masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Tengah 
ini telah menimbulkan banyak pro dan kontra. Ditengarai banyak terjadi kerusakan lingkungan dan 
perampasan tanah, serta pelanggaran terhadap hak-hak petani dan buruh di perkebunan sawit yang kerap 
terpinggirkan karena kurangnya pemahaman mereka. Ekspansi suatu perusahaan tidak dapat dilepaskan 
dari keterlibatan sector finansial terutama kelompok perbankan dalam mendukung investasi perkebunan 
sawit. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran apa yang telah 
dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dalam hal lingkungan hidup dan sosial serta mengetahui seperti 
apa dukungan investasi perbankan terhadap ekspansi bisnis perusahaan sawit. Penelitian ini dinilai penting 
karena investasi eksternal dan dari perbankan khususnya merupakan urat nadi dari perusahaan, sehingga 
untuk memutus mata rantai kehidupan perusahaan-perusahaan bermasalah, perlu diketahui darimana 
aliran dana mereka berasal. 

1.2 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui persoalan-persoalan sosial tenaga kerja dan lingkungan hidup yang terjadi 

selama beroperasinya Kencana Agri;

2. Untuk mengetahui kerterkaitan dan kebijakan perbankan dalam memberikan dukungan modal atau 
kredit usaha terhadap Kencana Agri;

1.3 Metodologi
1. Studi Literatur/Investigasi Meja

Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan dan analisis literatur/dokumen yang relevan dengan 
fokus penelitian, seperti; dokumen perizinan perusahaan, dokumen ANDAL, peraturan perundang-
undangan terkait, berita media, laporan penelitian dan kajian ilmiah, profil, dan materi publikasi 
lainnya.

2. Observasi Lapangan;

Pengamatan lapangan dilakukan di kawasan perkebunan dan desa-desa di sekitar perkebunan PT. 
Wira Mas Permai di kecamatan Bualemo (khususnya di Desa Longkoga Barat dan Toiba), Kabupaten 
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengamatan lapangan dilakukan untuk melihat keadaan alam 
(hutan) sekitar lokasi perkebunan, kondisi dan aktivitas masyarakat, kondisi dan aktivitas buruh 
perkebunan.

3. FGD (tingkat kampung dan para pihak);

a. Diskusi terfokus pada level kampung dilaksanakan di desa pensuplai tenaga kerja terbesar 
untuk PT. Wira Mas Permai. Diskusi ini dihadiri oleh masyarakat yang berasal dari beberapa 
desa di Kec. Bualemo, antara lain berasal dari Desa Longkoga Barat, Desa Toiba, Desa Longkoga 
Timur; Desa Malik Makmur dan Desa Lembah Tompotika. 

b. Diskusi terfokus para pihak dihadiri oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan 
Sulawesi Tengah, pihak Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tengah, unsur Pemerintah, 
Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil serta unsur Jurnalis.
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4. Wawancara Mendalam;

Wawancara mendalam terhadap individu (informan) yang dinilai memahami permasalahn yang 
menjadi fokus penelitian. Informan yang dimaksud meliputi unsur; 

- Pihak Masyarakat (termasuk kalangan perempuan) yang berasal dari Desa Longkoga Barat, 
Desa Toiba, Desa Longkoga Timur, Desa Lembah Tompotika, dan Desa Malik Makmur.

- Pihak Perusahaan PT. Wira Mas Permai

- Pihak Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai)

- Pihak Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

1.4 Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yakni Mei – Juni 2015 di Kabupaten Banggai di Kabupaten 
Banggai Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pada wilayah konsesi perkebunan PT. Wira Mas Permai (anak 
perusahaan Kencana Agri). Penelitian ini berfokus untuk melihat sistem perkebunan yang diterapkan dan 
persoalan-persoalan sosial dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan operasi perusahaan Kencana Agri. 
Lebih lanjut, penelitian ini berupaya melihat lebih komprehensif tentang kerterkaitan perbankan dalam 
usaha perkebunan yang dikembangkan oleh perusahaan perkebunan Kencana Agri.



2.1 Kondisi Wilayah dan Kependudukan
Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah daratan 68.033,71 Km² dan luas wilayah laut seluas 189.480 
Km². Sebelah utara provinsi ini berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur 
berbatasan dengan Provinsi Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Tenggara dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Secara administratif provinsi 
ini terbagi menjadi 12 kabupaten dan 1 kotamadya, dengan Palu sebagai ibukota provinsi dan dihuni oleh 
2.284.659 jiwa (Susenas 2005) dengan kepadatan penduduk 34 jiwa per km². Provinsi ini memiliki komoditi 
unggulan dari sub sektor perkebunan dan perikanan. Komoditi unggulan dari sub sektor perkebunan yaitu 
kelapa, kakao, kelapa sawit dan karet sedangkan untuk sub sektor perikanan berupa perikanan tangkap. 
Termasuk perikanan laut, budidaya dan umum (tambak, kolam, sawah, keramba) sebanyak 3.853,09 ton.

Gambar 1. Letak Provinsi Sulawesi Tengah dalam peta wilayah Indonesia

Gambar 2. Letak Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah Tengah Tengah

Tinjauan Aspek Sosial 
dan Lingkungan Hidup
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Secara administrasi, areal lokasi rencana perkebunan PT. Wira Mas Permai berada di Kecamatan Bualemo, 
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah Kecamatan Bualemo terdiri dari 16 Desa dengan 
luas wilayah 862 km² atau 86.200 hektar. 

Berdasarkan kecamatan Bualemo dalam angka, 2007/2008 tercatat jumlah penduduknya adalah 
sebanyak, 16.703 jiwa terdiri dari 4.547 KK meliputi 8.442 jiwa laki-laki dan Perempuan 8.261 jiwa dengan 
tingkat kepadatan penduduk 19 jiwa/km² dan tingkat rata-rata penduduk/keluarga 3,67 jiwa. 

Grafik1. Jumlah Penduduk Kec. Bualemo 
berdasarkan jenis kelamin

Grafik2. Jumlah Penduduk Kab. Banggai  
berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : http://banggaikab.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/6

Grafik3. Grafik 3. Proporsi Penduduk Kec. Bualemo Menurut Jenis Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menurut angka sebagai berikut: (1) Sektor 
pertanian, berdasarkan tahun 2007 sebanyak 9,061 jiwa atau sekitar 55.7 persen atau meningkat 
dibandingkan tahun 2006 hanya sebanyak 7,940 jiwa atau sekitar 48, 8 persen; (2) penduduk yang bekerja 
untuk pertambangan sebanyak 28 jiwa atau sekitar 0,2 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya 
yang hanya 0 persen; (3) Industri kerajinan menurut keadaan tahun 2007 adalah sebanyak 1,330 jiwa atau 
sekitar 8,2 persen, keadaannya sama dengan tahun 2006; (4) Di bidang listrik, air dan gas pada tahun 
2007 sebanyak 17 jiwa atau sekitar 0,1 persen, jumlahnya sama dengan tahun 2006; (5) untuk konstruksi 
pada tahun 2007 sebanyak 666 jiwa atau sekitar 4,1 persen, keadaannya sama dengan tahun 2006; (6) 
Perdagangan, hotel dan restoran tahun 2007 sebanyak 1,074 jiwa atau sekitar 6,6 persen, sama dengan 
tahun 2006; (7) angkutan dan komunikasi sebanyak 902 jiwa atau sekitar 5,5 persen atau sama dengan 
tahun 2006; (8) yang bekerja pada sektor jasa berdasarkan tahun 2007 adalah sebesar 1,001 jiwa atau 
sekitar 6,2 persen. Berdasarkan data tersebut di atas, penduduk yang berada di Kecamatan Bualemo 
mayoritas memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, yaitu 55,7 persen dari angkatan kerja.
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2.2 Studi Kasus: Potret Longkoga Barat dan Toiba
Dua desa yang menjadi sampel penelitian ini adalah Desa Longkoga Barat dan Toiba. Menurut Bualemo 
Dalam Angka, pada tahun 2009, jumlah penduduk Desa Longkoga Barat adalah 1.394 jiwa, tahun 2010 
berkurang menjadi 1.367 dan terus menurun hingga 1.358 pada tahun 2011. Jumlah penduduk kembali 
mengalami peningkatan pada tahun 2012, yaitu 1.388 jiwa dan bertambah menjadi 1.447 pada tahun 2013. 
Demikian pula dengan keadaan penduduk Desa Toiba, dari 976 jiwa pada tahun 2009, turun menjadi 917 
tahun 2010. Tidak ada penambahan penduduk hingga tahun 2011. Terjadi peningkatan jumlah penduduk 
pada tahun 2012 menjadi 934 jiwa dan meningkat menjadi 970 jiwa pada tahun 2013. Dengan demikian, 
laju pertambahan penduduk di Desa Longkoga Barat terjadi pada tahun 2012 dari 1.388 jiwa menjadi 1.447 
jiwa pada tahun 2013, atau meningkat sekitar 2,26 persen. Sementara Desa Toiba mengalami peningkatan 
jumlah penduduk dari 934 tahun 2012 menjadi 970 tahun 2013 atau naik sekitar 1,32 persen. Sementara 
itu, luas wilayah Desa Longkoga Barat adalah 47,00 km² atau sekitar 4700 hektar, dari 1.447 jiwa mengalami 
tingkat kepadatan penduduk sebesar 30,79 jiwa/km².  Sedangkan Desa Toiba memiliki luas wilayah 93,00 
atau sekitar 9300 hektar, dari 970 jiwa mengalami tingkat kepadatan penduduk sebesar 10,43 jiwa/km². 

Tingkat kependudukan menurut rumah tangga, Desa Longkoga Barat sebanyak 361 Rumah Tangga 
dari 1.447 jiwa atau rata-rata penduduk per Rumah Tangga sebesar 4,01 persen. Desa Toiba memiliki 
kepadatan penduduk lebih kecil, yakni 254 Rumah Tangga dari 970 jiwa atau sekitar 3,82 persen. Keadaan 
penduduk menurut jenis kelamin, Desa Longkoga Barat laki-laki 717 jiwa atau lebih kecil dari jumlah 
perempuan sebanyak 730 jiwa dengan rasio jenis kelamin 98,22 persen. Sementara Desa Toiba jumlah laki-
laki lebih banyak yaitu 507 jiwa sedangkan perempuan 463 jiwa dengan rasio jenis kelamin 109,50 persen. 
Pendapatan masyarakat Desa Toiba pada tahun 2013 bersumber dari kegiatan subsektor peternakan 
dengan jenis komoditas sapi potong. Sementara Desa Longkoga Barat adalah perkebunan dengan jenis 
komoditi Kelapa. Jumlah Sapi ternak di Desa Toiba sebanyak 881 ekor, ayam 2.124 ekor dan kambing 325 
ekor . Sedangkan Desa Longkoga Barat terdapat 315 ekor sapi, 380 ekor kambing dan 1.962 ekor ayam. 
Komposisi rumah tangga pertanian menurut sektor di Desa Toiba, terdapat 75 KK yang melakukan kegiatan 
pertanian palawija, 1 KK pertanian kultura, perkebunan 154 KK, peternakan 135 KK, perikanan 59 KK, dan 
Kehutanan 14 KK. Sementara komposisi rumah tangga pertanian di Desa Longkoga Barat menurut sektor, 
terdapat 82 KK yang melakukan kegiatan pertanian tanaman palawija, hortikultura 38 KK, perkebunan 230 
KK, peternakan 103 KK, dan perikanan 69 KK. 

Sementara itu, luas lahan menurut penggunaan dalam Desa Toiba terdapat 105 hektar sawah, ladang 
huma 28, 5 hektar, tegal/kebun 300 hektar, padang rumput 370, 7 hektar,bangunan halaman 54,5 hektar 
dan lahan tambak seluas 160 hektar. Sedangkan di Desa Longkoga Barat, terdapat 140 hektar lahan 
sawah, 318 hektar  ladang huma,57 hektar  bangunan halaman dan 131,5 hektar tegal/kebun. Sedangkan 
keberadaan industri pengolahan Di Desa Toiba hanya terdapat 1 pabrik gilingan padi, 7 mesin penggergaji 
kayu, 1 pembuatan batu bata dan 1 meubel kayu. Sementara di Desa Longkoga Barat terdapat 2 pabrik 
gilingan padi.    

Desa Toiba tidak memiliki sekolah untuk Tingkat Kanak-Kanak (TK) guru maupun murid. Sementara di 
Desa Longkoga Barat hanya terdapat satu sekolah Tingkat Kanak-kanak (TK) dengan jumlah guru 7 orang 
dan 38 orang murid. Sementara pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di Desa Toiba terdapat 1 SD yang diisi 3 
orang guru yang melayani 166 murid. Sementara di Desa Longkoga Barat terdapat 2 Sekolah Dasar (SD) 
dengan 9 guru melayani 272 murid. Pada kedua desa tersebut tidak terdapat Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU). Di Longkoga Barat terdapat 1 Sekolah Swasta 
Madrasah Aliya (MA) dengan jumlah 17 guru melayani 59 murid. Demikian pula dengan saran kesehatan 
yang terdapat di dua Desa hanya terdapat 1 puskesmas pembantu dan masing-masing 1 posyandu dan 1 
orang bidan di Desa Toiba dan 1 orang bidan dan perawat yang melayani kesehatan desa Longkoga Barat. 
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan sambungan listrik terdaftar di PLN sebanyak 86 KK, Non PLN 186 
KK, dan tanpa aliran listrik 20 KK. Sementara di Desa Longkoga Barat terdapat 164 KK yang mendapatkan 
sambungan listrik PLN dan 335 KK non PLN. Di Desa Toiba terdapat 1 dealer motor dan 2 bengkel motor, 
sementara di Desa Longkoga Barat tidak ada. Tidak terdapat bank komersial atau layanan bank secara 
langsung di dua desa tersebut maupun se Kecamatan Bualemo.
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2.3 Longkoga Barat dari Waktu ke Waktu 
Penghuni pertama Salu atau Desa Longkoga Barat berasal dari keluarga To Saluan bernama Samega.1 
Bersama tiga keluarga lainnya bernama Alesa dan Kapitan Bou, mereka membuka daerah ini sebagai 
perkampungan perladangan. Ketiga keluarga itu adalah To Saluan yang berdiaspora; melakukan migrasi dari 
pegunungan Kota Luwuk bernama  Keles menuju Salu Desa Longkoga Barat yang saat itu masih bernama 
Omaa.2 Tetapi jumlah populasi To Saluan tidak berkembang signifikan, bahkan migrasi lagi ke kampung-
kampung tetangga Longkoga Barat yang sekarang disebut Desa Sampakka. Dari sejak keluarga pertama, 
tersisa hanya beberapa keluarga saja yang dapat ditemui di Longkoga Barat. Jumlah To Saluan yang tidak 
terlalu signifikan itu mengalami akulturasi dan asimilasi serta pertautan kekerabatan setelah kehadiran 
migran spontan yang berasal dari Gorontalo.3 Migrasi Orang Gorontalo ke Longkoga Barat terjadi secara 
bertahap melalui kegiatan melaut (nelayan). Mereka tinggal di pesisir pantai membangun rumah dan 
berkembang menjadi pemukiman. Tempat itu dinamai Sobu sekarang disebut kampung lama. Keberadaan 
migran Gorontalo di sekitar pesisir pantai mendorong tumbuhnya interaksi yang intens dengan dengan To 
Saluan. Orang-orang Gorontalo yang migrasi menjalin hubungan kekerabatan dengan To Saluan terutama 
yang diwakili oleh keluarga Samega, lewat proses kawin-mawin. 

Di daerah ini juga terdapat kampung tua yang berada di pulau yang terdiri dari dua Pulau kecil dan besar. 
Masyarakat setempat menyebut pulau ini dengan nama Mantawalu atau pulau besar sedangkan pulau kecil 
itu disebut dikumun. Salu atau Longkoga Barat awalnya hanya sebuah perkampungan kecil sebagaimana 
yang telah disebutkan di atas yang kepemimpinannya di bawah kontrol kepala kampung (Kepala Desa) 
Longkoga Timur. Kemudian berkembang karena pecahan populasi dan akhirnya menjadi kampung sendiri 
pada tahun 1950-an. Kepala desa pertama bernama Timesano Lasoma dari keluarga Orang Gorontalo. 
Setelah Lasoma kemudian menyusul Betete yang juga masih berasal dari Orang Gorontalo.  Pada akhir 
tahun 1960-an kemudian berkembang menjadi desa defenitif dengan kepala desa pertama bernama 
Ahmadi Ismuhu yang memegang jabatan selama 32 tahun.4 

Sementara itu, kepala desa kedua dipegang oleh Hasan Ismuhu Orang Gorontalo itu dan disusul Tatong 
Zaman, sebagai kepala desa ketiga yang berasal dari To Saluan. Ini adalah sekaligus kepala desa pertama 
yang berasal dari keluarga To Saluan. Setelah itu diangkat Basuku Lasoma sebagai kepala desa kelima dan 
Muzami Lauhi keenam yang berasal dari Orang Gorontalo. Kepala desa ke tujuh adalah Yudo Barusu Orang 
Mori yang berasal dari daerah Morowali. Yudo adalah anak seorang petugas Kepolisian yang menikah 
dengan perempuan setempat. Setelah Yudo, Muzami Lauhi, terpilih kembali sebagai kepala desa. Sebelum 
mengalami pemekaran desa, wilayah administrasi Longkoga Barat memanjang hingga ke Dusun Samaku. 
Perubahan demografi dan administrasi terjadi secara drastis, sejak hadirnya transmigrasi dari pulau jawa. 
Masyarakat transmigrasi tersebut di tempatkan pertama kali di Dusun Samaku, sekitar tahun 1984. Tempat 
itu dulunya disebut hambu yang kemudian mekar menjadi Desa Lembah Tompotika. 

Sebelum datangnya transmigrasi, masyarakat Longkoga Barat memenuhi kebutuhan pokok dan 
bahan makanan lewat kegiatan perladangan, menanam padi dan kelapa serta hasil-hasil laut sebagai 
nelayan. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan asupan makanan pokok dari kegiatan pengolahan 
Sagu menjadi tepung bahan dasar makanan lokal ‘onyop’. Sementara pemenuhan beras berasal dari padi 
ladang. Masyarakat Longkoga Barat mengalami perubahan cara dan penyajian menu konsumsi setelah 
mendapatkan pengaruh besar masyarakat transmigrasi. Peserta transmigrasi, terutama orang Jawa dan 
Bali mengusahakan secara swadaya percetakan sawah. Keberhasilan mencetak sawah itu memicu orang-
orang Longkoga Barat, ikut mencetak sawah. Tetapi walaupun demikian, tetap saja terjadi perbedaan cara 
pengolahan sawah antara orang Jawa dengan orang kampung (Longkoga Barat). Keahlian dan pengalaman 
dalam urusan mengelolah sawah membuat Orang Jawa dan Bali lebih cepat berhasil, dibanding penduduk 
asli. Penduduk kampung Longkoga Barat akhirnya, berusaha mencontoh teknik masyarakat transmigrasi. 

1  Saluan adalah salah satu sub suku besar masyarakat tempatan yang mendiami beberapa daerah di Kabupaten Banggai. Mereka 
sebagian tersebar di Kecamatan Kintom, Batui, Kota Luwuk, Kecamatan Pagimana, Bunta, dan Nuhon Kabupaten Banggai. 

2  Arti kata ‘Salu’ dalam bahasa Saluan artinya: Kuala mati. 
3  Wawancara Ambrin Siumban tanggal 3 Juni 2015. 
4  Idem 
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Bisa disebutkan, keberhasilan Orang Longkoga Barat dalam mengelolah sawah sebagian besar karena 
petunjuk orang Jawa dan Bali dari transmigrasi.5 

Praktis kegiatan pertanian semi subsisten menjadi penopang atau menjadi cara masyarakat Longkoga 
Barat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka  umumnya menanam kelapa dalam sebelum tanaman lain 
seperti cokelat di introdusir dari luar. Sebagian besar masyarakat yang awal-awal hidup dan membangun 
kampung di Longkoga Barat, memiliki perhatian yang besar terhadap budidaya kelapa walaupun harganya 
belum stabil. Pengusahaan kelapa telah dikembangkan walaupun sistem nilai tukar belum sepenuhnya stabil, 
saat itu masyarakat baru mengenal uang rupiah dan uang Sukarno. Namun seiring dengan perkembangan 
ekonomi dan interaksi dengan dunia luar, pada akhirnya lambat laun, kelapa dalam dikembangkan 
dengan beragam cara; sebagian membudidayakannya dengan prinsip bisnis; secara subsisten atau hanya 
kehidupan rumah tangga. Pada saat kelapa dalam mulai dikembangkan, nilai mata uang belum terlalu 
merosot dan inflasi juga masih berada dalam level yang lebih rendah. Praktik perdagangan umumnya 
dilakukan pertukaran barang atau komoditas alam dari Kecamatan Bulaemo dan sebaliknya, pasokan 
barang produksi olahan pabrik dari Gorontalo. Mereka masih ingat dengan baik, bahwa nilai mata uang 
belum mendominasi barang, jika saat itu memiliki nilai sebanyak 500 rupiah, artinya itu sudah cukup untuk 
membawa banyak barang untuk diperdagangkan kembali di Kecamatan Bualemo.6 

Sementara itu, kegiatan pertanian kala itu belum mengenal tingkat monetisasi, termasuk kegiatan 
perdagangan hasil-hasil produksi pertanian. Mereka bertani tidak berhitung selisih dari penerimaan dan 
ongkos produksi. Seringkali hasil-hasil pertanian dibagikan secara gratis pada penduduk kampung. Tidak 
ada orang yang datang ke Longkoga Barat dengan maksud untuk membeli hasil produksi pertanian. Kondisi 
perdagangan belum sepenuhnya berlangsung mempengaruhi dan menentukan nasib masyarakat. Pola 
budidaya dan penggunaan lahan-lahan pertanian pun belum terjadi secara meluas sehingga kebutuhan 
akan areal pertanian masih sangat terbatas. Harga tanah dinilai masih sangat murah, penduduk hanya 
memberikan secara gratis pada warga dari luar yang ingin membangun pemukiman. Saat itu, kisaran harga 
tanah hanya 10-30 ribu 1 hektar. Demikian pula dengan hewan peliharaan seperti sapi, per ekor hanya 
dihargai sekitar 15 ribu rupiah. Harga sapi yang dulu berkisar antara 30-76 ribu rupiah sekarang harganya 
mencapai 12 juta rupiah. 

Penggunaan tenaga kerja juga sama. Setiap orang yang ingin melakukan aktivitas pertanian hanya 
berlaku metode “tukar kerja”. Misalnya, kalau masyarakat yang minta atap pada penyulam, ditukarkan 
dengan bajak sawah memakai tenaga sapi, jika ia memiliki ternak. Tetapi bagi orang yang tidak punya ternak 
akan menggantikan dengan kerja lain. Tukar kerja juga seringkali dilakukan dengan cara berkelompok. 
Misalnya, jika lahan pertanian yang hendak digarap luasnya mencapai satu hektar, akan dikerahkan sekitar 
50 orang atau lebih. Cara pertukaran tenaga kerja dilakukan juga dengan berbasis lokasi, terutama pada 
saat masa menanam tiba. Misalnya, jika hari ini menanam di kebun, besoknya di sawah. Pemilik lahan 
yang hendak digarap, bertugas menyediakan makanan berat serta makanan ringan. Pembayaran tenaga 
kerja mulai dikenal pada tahun 1984 itu pun dipengaruhi masyarakat transmigrasi. Secara umum, praktik 
ekonomi uang di pedesaan Bualemo, pertama kali dikenal lewat interaksi dengan masyarakat transmigrasi. 
Ketika masa jatah hidup habis, warga transmigrasi membeli bahan-bahan pangan hasil pertanian untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. Tepatnya, orang-orang kampung di sekitar Longkoga Barat mulai menjual 
hasil pertanian atau terlibat dalam perdagangan hasil produksi pada tahun 1984.7 Warga transmigrasi 
membeli beberapa komoditas pangan yang diperdagangkan dari masyarakat Longkoga Barat seperti 
pisang dan kelapa.8 

Tepatnya pada tahun 2003, sawah yang dibangun oleh masyarakat transmigrasi sudah mulai berhasil 
dan produktif. Masuknya transmigrasi memberikan kontribusi terhadap perubahan pola bercocok tanam 
dan konsumsi. Kebiasaan konsumsi dengan memanfaatkan bahan-bahan pangan seperti, sagu, kelapa dan 
umbi-umbian, masyarakat mulai merasa cukup akan bahan pangan. Kepemilikan sawah juga diusahakan 

5  Idem 
6  Wawancara Om Luku, 2015  
7  Pada tahun itu adalah masa-masa awal kedatangan warga transmigrasi dari Jawa Timur dan Jawa Barat. 
8  Idem 
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oleh masyarakat Desa Longkoga Barat. Sekarang kepemilikan sawah secara otomatis menggantikan secara 
permanen konsumsi pokok, yang dulunya  Sagu beralih menjadi beras. 

2.4  Investasi Perkebunan Sawit di Sulawesi Tengah
Perkebunan sawit dianggap sebagai salah satu pintu bagi investasi jangka panjang maupun jangka pendek. 
Jenis investasi perbankan telah jauh ke dalam struktur bisnis dan rantai perdagangan komoditi palm oil, 
sebagai salah satu produk perkebunan sawit. Baik yang berbentuk obligasi, derivatif, suku bunga, maupun 
melalui pembiayaan investasi asing langsung. Indonesia adalah salah satu penghasil Crude Palm Oil (CPO) 
terbesar di dunia yang memiliki cakupan lahan yang luas. Oleh pengusaha sawit disebut sebagai land bank 
(LB) maupun penguasaan secara “biologis”  atas konsesi perkebunan yang diterbitkan melalui bentuk 
perijinan negara dalam bentuk keputusan pejabat publik. Hubungan bisnis dan rantai keuangan yang 
bekerja dalam operasi perkebunan sawit dilancarkan di bawah operasi kontrol dan aktivitas keuangan yang 
bersifat global. Terdapat hubungan-hubungan tertentu, baik yang bersifat kepentingan pasar maupun 
terkait dengan sisi suplai. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat keterlibatan investasi perbankan dalam bisnis perkebunan 
sawit. Studi kasusnya adalah PT Wira Mas Permai anak perusahaan dari Kencana Agri Group yang beroperasi 
di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Saat ini luas perkebunan sawit berdasarkan 
perizinan yang sudah terbitkan oleh Pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, luasnya mencapai: 693,699.60 
Ha (Hasil analisis Walhi Sulteng,TUK, PEI, 2015), angka ini kalau  diklasifikasi akan ditemui beberapa hal; 
pertama, ada yang modalnya hanya Izin Lokasi (INLOK); dan pula modalnya hanya Izin Usaha Perkebunan 
(IUP) dan ada yang sampai pada tahapan mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU); Izin Lokasi : 250,763.42  ha; 
Izin Usaha Perkebunan : 294,545.30  Ha; Hak Guna Usaha :  148,390.88  ha. 

Gambar 3. Gambar 3. Tahapan Perkebunan Sawit

IZIN LOKASI  
(Inlok)

Proses pembuatan  
Amdal

Clear and Clean

Izin Usaha Perkebunan  
(IUP)

Hak Guna Usaha  
(HGU)

Sumber: Skema, Walhi Sulteng, 2015

Dari total luasan perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan yang memiliki HGU 
hanya sebesar 148,390.88 Ha, dan perizinan perkebunan sawit di Sulteng ini dikuasai oleh 48 Perusahaan. 
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Grafik4. Luasan Konsesi Milik 3 Grup Terbesar di Sulawesi Tengah

Secara keseluruhan terdapat tiga grup besar yang bermain di perkebunan Sulteng, diantaranya: AAL : 
98,177.00 Ha; SMART :  61,173.52; Kencana Agri :  55,603.23 Ha. Dalam praktiknya, anak-anak perusahaan 
dari beberapa grup tadi, misalnya ASTRA, memiliki 7 anak perusahaan yang dominan beroperasi di 
Morowali dan hanya 1 anak perusahaan di Kabupaten Donggala. Berikutnya Group SMART atau Sinar Mas 
semuanya beroperasi di Morowali lewat 6 anak Perusahaan. Menyusul 3 anak Perusahaan Kencana Agri 
Group yang beroperasi di Kabupaten Banggai dan 1 anak perusahaan beroperasi di Morowali Utara. Secara 
umum, 3 anak perusahaan Kencana Agri Group yang memiliki lahan yang cukup luas di Sulawesi Tengah.9

Tabel 1. Realisasi Pembangunan Kebun Plasma

Keterangan Luas Kebun Plasma 20%

Ijin Lokasi (INLOK) 250.763,42      50.152,68 

Ijin Usaha Perkebunan (IUP) 294.545,30      58.909,06 

Hak Guna Usaha (HGU) 148.390,88      29.678,18 

Total 693.699,60    138.739,92 

Grafik5. Realisasi Pembangunan Kebun Plasma Dalam Infografis

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Sulteng, 2015

9  Data yang dipergunakan merupakan release resmi yang dikomparasikan dengan data-data pembanding misalnya, release Bank 
Indonesia, 2015. 
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Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan (sebelumnya Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007) disebutkan bahwa perusahaan 
berkewajiban untuk mengusahakan lahan masyarakat sekitar 20% atau melalui model kemitraan. Persoalan 
yang seringkali ditemui dalam praktik perkebunan selalu terjadi; Pertama, Kemitraan (plasma) selalu 
menjadi pintu masuk perusahaan saat ingin beroperasi disebuah wilayah; Kedua, Mayoritas perusahaan 
tidak mengimplementasikan pola kemitraaan atau tidak membangun kebun plasma; Ketiga, Masyarakat 
tidak paham tentang mekanisme kemitraan (plasma), karena sejak awal tidak ada informasi yang detil dan 
jelas yang disajikan (disampaikan) pihak perusahaan maupun Pemerintah terkait dengan pola kemitraan 
yang bisa diterapkan.10

10  Presentase Ahmad Pelor, Direktur Walhi Sulteng, dalam media breafing 25 Maret, 2015. 



3.1. Struktur perusahaan dan kepemilikan perusahaan
PT Wira Mas Permai adalah salah satu anak perusahaan dari Kencana Agri. PT Wira Mas Permai sebagai 
perusahaan perkebunan kelapa sawit mendapatkan izin lokasi dari Bupati Banggai berdasarkan Keputusan 
Bupati Banggai Nomor: 525.26/15/Disbun tertanggal 3 Februari 2009 tentang penetapan Izin Lokasi 
Perkebunan kelapa sawit kepada PT Wira Mas Permai seluas 17.500 hektar yang terletak di Kecamatan 
Bualemo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. 

Berdasarkan informasi yang tersedia di bursa pada 19 Maret 2014, sekitar 21,69 % dari modal 
ditempatkan dari Perusahaan dimiliki oleh publik dan, oleh karena itu, Peraturan 723 dari manual daftar 
yang dikeluarkan oleh Singapore Exchange Securities Trading Limited  telah dipenuhi. Tetapi jika ditelaah 
berdasarkan Laporan Tahunan 2013, terdapat keganjilan, misalnya, nama individu dan perusahaan yang 
memiliki kepentingan atau kepemilikan saham secara langsung dalam investasi saling berkaitan. 

Berikut ini komposisi kepemilikan saham utama, (1) Kencana Holdings Pte. Ltd: 610,220,896 lembar 
saham atau sekitar 53.15 persen; (2) Newbloom Pte. Ltd: 229,608,944 lembar saham atau sekitar 20.00 
persen (3) Henry Maknawi : 7,099,880 lembar saham atau sekitar 0.62 persen. 

Gambar 4. Komposisi Kepemilikan Saham Kencana Agri (per,2015)

Sementara itu, Wilmar International Limited memiliki kepemilikan saham tidak langsung yakni, 
229,608,944 lembar saham atau sekitar  20.00 persen. Tetapi Wilmar International Limited dianggap 
tertarik pada saham yang dimiliki oleh Newbloom Pte Ltd. Hal itu yang membuatnya menaruh 100 persen 
bunga sahamnya di Newbloom Pte. Ltd. 

Dengan demikian, Wilmar memiliki 20 persen kepemilikan saham secara tidak langsung pada Kencana 
Agri Group. Demikian pula dengan Mr Henry Maknawi yang dianggap tertarik pada saham yang dimiliki 
oleh Kencana Holdings Pte. Ltd. Hal itu yang membuatnya menanam investasi 43,41 persen kepemilikan 
saham di Kencana Holdings Pte. Ltd ditambah dengan kepemilikan langsung secara pribadi sebesar 0.6 
persen. Dengan demikian, Mr Henri Maknawi ia secara tidak langsung menguasai saham mayoritas Kencana 
Holdings Pte, sebesar 53.15 persen. Artinya, ia telah mengelabui bankir dan juga perusahaan sekuritas 

Tinjauan Aspek  
Pembiayaan Perbankan
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internasional, maupun pemerintah Indonesia sendiri. Bahwa PT Kencana Agri tidak lebih dari suatu praktik 
Oligopoli dari seorang taipan sawit bernama Mr. Henri Maknawi.    

Group Kencana Agri adalah bisnis keluarga yang dipimpin oleh seorang taipan bernama oleh Mr Henry 
Maknawi. Henry Maknawi sendiri telah menjadi Chief Executive Officer Kencana Agri Terbatas sejak 30 Mei 
2008. Ia bertanggung jawab untuk perumusan strategi bisnis secara keseluruhan dan kebijakan Kencana 
Agri Limited. Dia telah mengembangkan keahlian dalam operasi bisnis dan pengembangan berdasarkan 
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di industri perkebunan selama 13 tahun terakhir. Taipan sawit 
ini memulai karirnya pada tahun 1976 di PT Inpama, produsen tisu, sebagai pengawas yang bertanggung 
jawab produksi dan rekayasa teknis. 

Pada tahun 1984, ia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Jaya Kencana Maknawi, sebuah perusahaan 
manufaktur alat utama yang ia dirikan, serta PT Tomang Maju Perkasa, investasi properti, perusahaan 
leasing dan jasa manajemen sebelum menyiapkan SWK pada tahun 1994 ketika ia mendirikan Kencana 
operasi perkebunan Agri Limited. Mr Maknawi berfungsi sebagai Executive Chairman di Kencana Agri 
terbatas dan telah Direktur sejak 30 Mei 2008. Sementara itu, Ratna Maknawi adalah adik kandung dari 
Henri Maknawi adalah wakil atau deputi CEO Kencana Agri Ltd. Ia juga adalah Direktur PT Wira Mas Permai 
anak perusahaan PT Kencana Agri Group. 

Secara lebih lanjut, operasi PT Kencana Agri Group juga melibatkan aktor dari keluarga besar antara 
Henri Maknawi dan Ratna Maknawi. Berikut ini adalah daftar orang-orang yang menduduki posisi 
manajerial di Kencana Agri Terbatas atau anak utamanya yang kerabat dari Direktur atau Chief Executive 
pejabat atau substantia Pemegang Saham Kencana Agri Ltd. Adapun peran dari keluarga terdiri dari, Albert 
Maknawi anak dari Henri Maknawi, berumur 28 tahun Kepala Teknik dan Pengolahan sejak tahun 2004. Ia 
bertanggung jawab mengawasi grup dan pengaturan keseluruhan operasi perusahaan. 

Sementara itu, Ajis Chandra adalah ipar dari Henri Maknawi dan suami dari Ratna Maknawi, berumur 
46 tahun, sebagai Kepala Pembagian & Logistik sejak tahun 2002. Ia bertanggung jawab dalam pengelola 
pembagian & segmen logistik operasi grup. Augyawati Joe adalah keponakan dari Henri Maknawi dan 
Ratna Maknawi, umurnya 30 tahun sebagai Kepala perdagangan ’commercial’ perusahaan dari tahun 
2008. Ia bertanggung jawab penjualan produk perusahaan. Ia juga menjabat sebagai direktur sejak tahun 
2008, pada anak perusahaan Kencana Agri berikut ini: Kencana Bio-Energy Pte Ltd, Sawindo Agri Pte 
Ltd, Kencana Logistics Pte Ltd, Kencana Perkebunan Pte.Ltd. Sedangkan Eddy Maknawi saudara laki-laki 
dari Henri Maknawi, umurnya 47 tahun menjabat sebagai Kepala Pengadaan sejak tahun 2008. Ia yang 
bertanggung jawab atas segala Pengadaan barang di Kencana Agri Group. Kini masih menjabat sebagai 
Presiden Direktur anak perusahaan Kencana Agri sejak tahun 1997 pada  PT. Alamraya Kencana Mas dan 
PT. Agro Inti Kencanamas sejak tahun 2004. Ia juga terdaftar sebagai komisaris anak perusahaan Kencana 
Agri lainnya, diantaranya, Komisaris PT. Sawindo Kencana tahun 2004, tahun 2007  PT. Sawindo Cemerlang, 
PT. Wira Sawit Mandiri, dan PT.Cahaya Permata Gemilang. Dengan demikian data-data ini memberikan 
konfirmasi bahwa PT Kencana Agri adalah perusahaan keluarga milik persaudaraan ‘Maknawi’.

3.2 Syarat Normatif Tanggung Jawab dan Tata Kelola 
Lingkungan Perusahaan

Dalam Bab I Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), diatur 
tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ayat tersebut berbunyi “tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan 
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Secara normatif, pada Laporan Tahunan-nya untuk tahun 2014, PT Kencana Agri, induk perusahaan 
dari PT Wira Mas Permai menyatakan bahwa:
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“Kencana berkomitmen untuk mengembangkan bisnis perkebunan secara berkelanjutan - ekologis 
dan sosial - dengan cara-cara yang dapat diterima. Kami telah mengadopsi praktek-praktek ramah 
lingkungan dalam pembangunan perkebunan seperti zero-burning dan zero-waste management dan 
merupakan anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (“RSPO”) melalui anak perusahaannya 
PT Sawindo Kencana”… dan bahwa “Kencana juga berkomitmen untuk bekerja dengan dan 
meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat melalui program plasma 
dan tanggung jawab sosial perusahaan-nya”.

Dalam kata sambutannya pada Laporan Tahunan 2014, Henry Maknawi sebagai Direktur Eksekutif Utama 
membuat pernyataan bahwa: 

“Dalam praktik kami, Kebijakan Keberlanjutan telah tertanam kuat, dan kami menyatakan 
komitmen kami untuk tidak melakukan deforestasi, tidak ada pembakaran, melindungi lahan 
gambut serta mendorong dampak sosial-ekonomi yang positif di masyarakat. Kami sepenuhnya 
merangkul prinsip-prinsip dan kriteria produksi minyak sawit berkelanjutan di bawah skema ISPO 
dan bekerja menuju sertifikasi semua perkebunan dan pabrik kami. Kami sangat percaya bahwa 
kinerja keuangan dan keuntungan harus diimbangi dengan praktek dan tanggung jawab terhadap 
lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi masa depan kita”.

Lebih detil lagi, Kencana Agri juga menyatakan bahwa perusahaan menghormati hak asasi manusia, hak 
pekerja dan juga keberlanjutan dalam setiap operasinya di dalam semua komitmen keberlanjutannya yaitu 
aspek lingkungan, dampak social dan pengembangan masyarakat serta penghormatan hak asasi manusia 
dan hak pekerja. 

Komitmen Keberlanjutan Lingkungan PT Kencana Agri

Komitmen kami untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

•	 Tidak melakukan deforestasi pada daerah kawasan hutan dengan stok karbon tinggi (“HCS”) dan 
tidak ada pembukaan lahan lebih lanjut dari potensi daerah HCS sampai hasil penelitian HCS yang 
diusulkan diadopsi.

•	 Tidak melakukan deforestasi pada daerah dengan nilai konservasi tinggi (“HCV”).

•	 Menerapkan kebijakan zero burning dalam hal penanaman baru dan penanaman kembali.

•	 Menahan diri dari melakukan pembangunan baru di lahan gambut dengan kedalaman apapun.

•	 Berupaya untuk menyelaraskan diri dengan praktik industri dan standar-standar yang umumnya 
diadopsi oleh pasar dalam kaitannya dengan produksi minyak sawit berkelanjutan.

Sumber: Laporan Tahunan Kencana Agri Ltd tahun 2014 (hal.12)

Dalam komitmen pengembangan masyarakatnya, PT Kencana Agri membuat komitmen bahwa program 
petani plasma mereka legal serta mengakomodasi petani kecil maupun menghormati masyarakat setempat 
dan masyarakat adat.

Komitmen Pengembangan Masyarakat dan Dampak Sosial PT Kencana Agri

Komitmen Keberlanjutan Pengembangan Masyarakat dan Dampak Sosial kami adalah sebagai berikut:
•	 Terus mengembangkan Program plasma kami berdasarkan hukum Indonesia dan peraturan yang 

berlaku.
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•	 Memfasilitasi masuknya petani yang berkualifikasi ke dalam rantai pasokan.
•	 Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.
•	 Menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal untuk memberikan hak-hak secara FPIC di 

lahan yang mereka pegang, hak-hak hukum, komunal atau adat yang sesuai dengan peraturan 
pemerintah yang berlaku.

•	 Berupaya untuk menyelesaikan keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan dan 
konsultatif.

•	 Menghormati hak kepemilikan lahan 
Sumber: Laporan Tahunan Kencana Agri Ltd tahun 2014 (hal.13

Sedangkan dalam komitmen penghormatan hak asasi dan hak pekerjanya, PT Kencana Agri mengatakan 
bahwa ia akan menghormati hak asasi manusia sesuai Deklarasi Universal HAM serta hak-hak buruh pada 
umumnya dan mendorong lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Komitmen Hak Asasi dan Hak Pekerja PT Kencana Agri

Komitmen Hak Asasi Manusia dan Kerja kami yang berkelanjutan sebagai berikut:

•	 Menghormati dan mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

•	 Menghormati dan mengakui hak-hak semua pekerja, termasuk kontrak, bagi pekerja tidak tetap 
dan pekerja migran.

•	 Mematuhi kebijakan upah minimum.

•	 Melarang pekerja anak dan kerja paksa pada setiap tahap operasi kami.

•	 Mempromosikan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Sumber: Laporan Tahunan Kencana Agri Ltd tahun 2014 (hal.13

Dari semua komitmen diatas nampak bahwa PT Kencana Agri relatif sudah cukup up-to-date dengan 
perkembangan kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang berlaku secara nasional maupun internasional, 
dengan mengutip berbagai kesepakatan-kesepakatan mengenai perusahaan yang berkelanjutan.

Namun bagian lain dari laporan ini akan memaparkan bagaimana praktek Kencana Agri di lapangan 
terutama terkait aspek lingkungan, hak asasi manusia dan hak pekerja.

3.3 Bank-bank pemilik saham PT. Kencana Agri dan anak 
perusahaan 

Keterlibatan Bank dalam perkebunan sawit bukan hanya sebagai pemberi pinjaman tetapi mereka juga 
memiliki saham secara langsung. Data dari Laporan Tahunan 2014 PT Kencana Agri menunjukkan nama bank 
dan perusahaan pembiayaan yang terlibat dalam investasi PT Kencana Agri, yaitu: (1) CITIBANK NOMINEES 
SINGAPORE PTE LTD: 31.077.000 lembar saham atau sekitar 2,71 persen; (2) DBS VICKERS SECURITIES 
(SINGAPORE) PTE LTD: 22,913,960 lembar saham atau 2 persen; (3) DBS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED: 
20.035.520 lembar atau sekitar 1.75 persen; (4) HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD: 11.200.000 lembar 
saham atau sekitar 0.98 persen; (5) CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD:  4.906.000 lembar saham 
atau sekitar 0.43 persen; (6) OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED: 6.077.000 lembar saham atau sekitar  
0.53 persen saham.
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Tabel 2. Daftar Pemilik Saham Kencana Agri

NO NAME NO. OF SHARES %
1 KENCANA HOLDINGS PTE LTD                             610.220.896 53,15
2 NEWBLOOM PTE LTD                             229.608.944 20,00
3 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD                                31.077.000 2,71
4 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD                                22.913.960 2,00
5 DBS NOMINEES (PRIVATE) LIMITED                                20.035.520 1,75
6 PHILLIP SECURITIES PTE LTD                                13.884.000 1,21
7 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED                                12.002.000 1,05
8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD                                11.200.000 0,98
9 SUSANTO AMIN @ LIM HWA MIN                                10.709.000 0,93

10 MORPH INVESTMENT LTD                                10.075.000 0,88
11 SOEKARTO                                  8.677.520 0,76
12 HENRY MAKNAWI                                  7.099.880 0,62
13 RHB SECURITIES SINGAPORE PTE LTD                                  6.610.000 0,58
14 DICKY PERMANA                                  6.384.360 0,56
15 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED                                  6.077.000 0,53
16 SOEPRAPTO                                  5.745.920 0,50
17 KGI FRASER SECURITIES PTE LTD                                  5.609.000 0,49
18 WONG SHAW SENG REGI                                  5.065.000 0,44
19 CIMB SECURITIES (SINGAPOORE) PTE LTD                                  4.906.000 0,43
20 ARIFIN @ LIE TJONG TJIN @ LIE CHANG CHIN                                  4.700.000 0,41

                         1.032.601.000         89,98 
Sumber: Laporan Tahunan 2014 PT Kencana Agri 

Gambar 5. Skema Hutang Kencana Agri Tahun Terakhir

Fasilitas perbankan jangka panjang ditutupi dengan cara janji negatif pada persediaan tertentu, piutang 
usaha, hak guna lahan, properti, kapal dan pabrik dan peralatan kelompok. Tujuan dari kredit investasi di 
atas adalah untuk membiayai pengembangan perkebunan dan konstruksi CPO dan CPKO pabrik, termasuk 
semua fasilitas terkait seperti konstruksi bangunan, kendaraan dan alat berat. Pinjaman jangka panjang 
dan Bank pinjaman untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan yang membutuhkan pemeliharaan rasio keuangan 
tertentu. Setiap ketidakpatuhan ini perjanjian akan mengakibatkan pinjaman ini menjadi dibayar segera 
setelah pelayanan pemberitahuan secara default oleh pemberi pinjaman. Pada pelaporan akhir tahun, 
ada pelanggaran tertentu dalam perjanjian perjanjian pinjaman untuk pinjaman sebesar US$ 6.445.000 
dan pemberi pinjaman tidak membuat permintaan untuk pembayaran dan setuju untuk membebaskan 
pelanggaran sebelum akhir tahun pelaporan.
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3.4 Hasil Assessment ResponsiBank terhadap kebijakan 
investasi bank 

Dalam assessment terhadap kebijakan pemberian kredit dan investasi yang dilakukan oleh Koalisi 
Masyarakat Sipil ResponsiBank Indonesia11, bank-bank yang memiliki saham di PT Kencana Agri  seperti 
Citibank, HSBC, CIMB dan OCBC merupakan bank yang dinilai pada tahun 2014.

Dari berbagai tema social dan lingkungan hidup yang dinilai, HSBC dan Citibank mendapatkan peringkat 
teratas karena memiliki berbagai macam kebijakan ESRM maupun ESG yang berfungsi sebagai rambu-
rambu bagi bank-bank internasional tersebut dalam memberikan pinjaman dan berinvestasi (lihat grafik-
grafik berikut). 

Sedangkan kedua bank regional ASEAN lainnya yaitu OCBC (Singapura) dan CIMB (Malaysia) 
mendapatkan nilai yang sangat kurang dalam berbagai tema yang dinilai karena tidak memiliki atau tidak 
mempublikasikan kebijakan pemberian kredit dan investasinya.

Citibank dan HSBC khususnya mendapatkan nilai yang sangat tinggi dibanding bank lainnya untuk tema 
Hak Asasi Manusia dan Hak Pekerja. Citibank mendapatkan nilai 7 untuk hak asasi manusia dan 5,5 untuk 
Hak Pekerja, sedangkan HSBC mendapatkan nilai masing-masing 5,8 baik untuk Hak Asasi Manusia maupun 
Hak Pekerja. 

HSBC misalnya, menyatakan bahwa ia meminta perusahaan tempatnya memberikan pinjaman atau 
berinvestasi untuk memantau jika ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip bisnis yang bertanggungjawab, 
seperti yang termasuk dalam UN Global Compact. HSBC menyatakan dalam salah satu dokumennya 
tentang UN Global Compact Progress bahwa:

“Jika kami menemukan bahwa klien kami tidak sesuai dengan kebijakan kami dan memiliki keinginan 
untuk melakukan perubahan, kami mendukung mereka untuk membuat perbaikan yang diperlukan 
untuk berubah mentaati peraturan. Dampak penting dari bisnis klien kami harus dapat diterima 
dan bahwa sudah ada rencana aksi untuk mencapai kepatuhan dalam jangka waktu yang cukup. 
Kami kemudian memantau klien untuk memastikan bahwa komitmen dilakukan. Jika klien tidak 
mampu atau tidak mau meningkatkan atau memenuhi standar kami selama jangka waktu yang 
wajar, hubungan kontrak ini akan diakhiri secepat mungkin sesuai hukum “.

Grafik6. Skor HSBC dalam Pemeringkatan Responsibank 2014

     
Kurang sekali Kurang Cukup Baik Baik Sekali

Sumber: www.responsibank.id 

11  Lihat Peringkat bank tahun 2014 di www.responsibank.id 
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Untuk sektor Kehutanan dan Pangan, Citibank mendapatkan skor Cukup, yaitu masing-masing 4,3 dan 
4, sedangkan HSBC mendapatkan skor Cukup dan Kurang, yaitu masing-masing 4,6 dan 2,8. Walaupun 
terhitung kurang, namun ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan bank-bank nasional lainnya yang 
hampir semuanya tidak mendapatkan skor apapun. 

Grafik7. Skor Citibank dalam Pemeringkatan Responsibank 2014

     
Kurang sekali Kurang Cukup Baik Baik Sekali

Sumber: www.responsibank.id 

Citibank banyak mengadopsi kesepakatan-kesepakatan internasional untuk dunia bisnis seperti Equator 
Principles, UN Global Compact, IFC Environmental Health and Safety Guideline, IFC Performance Standards, 
serta UN Guiding Principles on Business and Human Rights misalnya.

Grafik8. Skor CIMB dalam Pemeringkatan Responsibank 2014

     
Kurang sekali Kurang Cukup Baik Baik Sekali

Sumber: www.responsibank.id
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OCBC-NISP menyebutkan bahwa salah satu kriteria penilaian prospek bisnis debitur adalah upaya debitur 
untuk mengelola lingkungan, terutama untuk peminjam beskala besar dengan dampak signifikan terhadap 
lingkungan, dan telah merujuk pelaporan keberlanjutannya pada GRI Generasi 3. Namun demikian, OCBC-
NISP tidak mendapatkan poin apapun (0) untuk tema perubahan iklim, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, 
remunerasi, serta sektor persenjataan, pangan, kehutanan, pertambangan, serta pembangkit listrik, 
karena belum mempublikasikan kebijakan kredit apapun yang terkait dengan elemen-elemen yang dinilai 
dalam tema dan sektor-sektor ini

Grafik9. Skor OCBC dalam Pemeringkatan Responsibank 2014

     
Kurang sekali Kurang Cukup Baik Baik Sekali

Sumber: www.responsibank.id 



4.1 Masalah Sosial dan Tenaga Kerja/Perburuhan
4.1.1 Sengketa Lahan

PT Wira Mas Permai masuk pada tahun 2008. Pada tahun 2008 PT. Wira Mas Permai melakukan survei 
lokasi dengan izin survei lokasi yang diterbitkan oleh Bupati. Tapi kemudian, saat ini perusahaan tidak 
menguasai seluas 17 ribu hektar itu. Ada beberapa lahan yang sampai saat ini belum mereka kuasai. Banyak 
faktor yang menyebabkan hal itu. Ditahun 2009, perusahaan melakukan pinjam lahan sekaligus GRTT di 
lokasi Desa Longkoga Barat, dengan alasan akan menjadi lahan tersebut tempat pembibitan.12  PT Wira 
Mas Permai memiliki sekitar delapan afdeling yang terdiri dari: 

1. Afdeling Alfa
2. Afdeling Papa 
3. Afdeling Fanta 
4. Afdeling Echo 
5. Afdeling Hotel 1 
6. Afdeling Hotel 2 
7. Afdeling Delta 1 
8. Afdeling Delta 2 

Walaupun banyak perlawanan dari masyarakat, tapi lokasi itu berhasil dikuasai oleh perusahaan. Sejak 
tahun 2009, sengketa lahan oleh perusahaan dengan masyarakat itu sudah terjadi. Hanya pada saat itu, 
masyarakat memang belum tahu hak-hak keperdataan mereka. Sehingga, mudah saja PT. Wira Mas Permai 
menguasai masyarakat. Mau tidak mau memberikan lahan mereka kepada perusahaan.13

Perusahaan mengusahakan pembebasan lahan melalui jalur akuisisi dengan membeli lahan atau tanah 
masyarakat seharga 750.000 rupiah  per hektar. Walaupun ada beberapa yang dibayar lebih. Nilai harga 
750.000 rupiah adalah bentuk Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT). Kesepakatan itu diterima oleh masyarakat 
bukan sebagai bentuk peralihan hak atas tanah. Tetapi kenyataannya, pasca GRTT dilakukan perusahaan 
mengakusisi lahan dalam bentuk ganti rugi tanaman dan tanah sekaligus. Hal itu yang mengakibatkan proses 
ganti rugi lahan tidak berjalan mulus sehingga hanya tiga blok yang berhasil diubah menjadi perkebunan 
sawit. Masyarakat mengetahui modus akuisisi lahan dan tanah ini merugikan kepentingan mereka. Namun, 
informasi ini baru diketahui setelah GRTT selesai dibayarkan pada masyarakat.  

Perusahaan berjanji akan menyediakan lahan plasma sebesar 20 persen dari total luas lahan perkebunan 
sawit yang berhasil ditanami. Kesepakatan itu tertuang dalam dalam MoU, yang ditandangani antara 
pejabat lapangan perusahaan dengan masyarakat yang disaksikan oleh pemerintah setempat. Tetapi 
hingga 5 tahun setelah kesepakatan itu dibuat, belum ada realisasi plasma yang terwujud. Justru yang 
terjadi lahan masyarakat yang memiliki alas hak dimasukan dalam areal HGU-Kebun INTI. Sebelumnya 

12  Wawancara aktivis Yayasan Merah Putih, Syamsul Bahri Panigoro, 6 Juni 2015 
13  Idem 
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petani Desa Sampaka mengajukan permohonan agar lahan usaha 2 seluas kurang lebih 100 hektar, 
dimasukan dalam program plasma perkebunan PT Wira Mas Permai. Petani yang menyerahkan tanah telah 
membentuk kelompok, mengumpulkan alat bukti kepemilikan (penguasaan) lahan dan mereka bermohon 
kepada perusahaan agar lahan mereka itu dimasukan sebagai bagian program plasma. 

Perusahaan menyepakati usulan petani tersebut dan berjanji akan merealisasikan skema plasma. Tetapi 
perusahaan ingkar janji, setelah lahan dikapling dan ditanami kemudian diteruskan dengan pemanenan 
tandan buah sawit (TBS) sebanyak 3 kali wujud skema plasma tidak juga terealisasi. Perusahaan tidak 
pernah memberikan hak atas hasil kebun pada petani. Tidak hanya itu, perusahaan juga tidak melakukan 
transparansi anggaran atau hasil dari setiap kebun, sehingga masyarakat tidak pernah tahu berapa 
penghasilan dan juga jumlah yang dibebankan pada mereka.  Cerita yang sama juga terjadi di desa-desa 
yang lain seperti, Desa Lembah Tompotika, Dusun Panjit itu hak petani plasma tidak pernah direalisasikan.14

Menurut investigasi Walhi Sulteng 2015, dibenarkan oleh manager WMP Site Bualemo, bahwa benar 
terdapat 996 hektar tanah itu yang sudah bersertifikat masuk dalam areal HGU. Bahkan masuk dalam 
Lahan Usaha (LU) II masyarakat transmigrasi. Tapi, 996 hektar tanah itu, itu diserobot perusahaan, ditanami 
sawit, tanpa jual beli. Yang mereka lakukan adalah GRTT tidak tepat sasaran. Petani yang memiliki sertifikat 
tidak menerima GRTT, justru yang menerima lebih banyak aparatur dan keluarga kepala desa. Sehingga 
ketika dipisahkan, ternyata seluruh tanah-tanah itu berada dalam peta HGU perusahaan. 

Dengan luasan 8000 hektar itu, terdapat 996 hektar lahan bersertifikat yang sudah ditanami sawit 
oleh perusahaan. Pertemuan terakhir antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Perusahaan berjanji 
bahwa mereka siap mengembalikan tanah seluas 996 hektar itu. Akan tetapi, sekali lagi, janji tinggal janji, 
perusahaan tidak kunjung merealisasikan itu. Walaupun banyak sengketa lahan lain, seperti lahan 4 hektar 
milik pak Ola petani setempat. Tanah itu sejak tahun 2009 telah diduduki dan dikuasai secara sepihak oleh 
perusahaan. Proses GRTT terjadi nanti awal 2015, si pemilik tanah baru menerima kabar hilangnya tanah.15

4.1.2 Pelanggaran Hak Buruh Perkebunan

Sejak awal rencana investasi perkebunan sawit oleh PT Wira Mas Permai telah mendapat penolakan dari 
sejumlah masyarakat di Kecamatan  Bualemo. PT Wira Mas Permai membuka operasional perkebunan 
mulai dari Desa Longkoga Barat Kecamatan Bualemo dengan rencana konsesi seluas 17.500 Hektar. Hal 
itu menuai protes keras dari kalangan aktivis lingkungan dan masyarakat setempat.16 Tidak saja berkaitan 
dengan masalah lingkungan, tetapi juga terkait dengan masalah kesejahteraan para pekerja.  

Pada tanggal 27 Juli tahun 2009, puluhan warga asal Bualemo dan aktifis lingkungan di Kota Luwuk, 
berunjuk rasa menentang masuknya investasi perkebunan kelapa sawit di Bualemo. Para demonstran 
yang mengatasnamakan diri mereka dengan nama Koalisi aksi-aksi kolektif sudah pernah mendatangi 
perusahaan secara beramai-ramai. Bahkan masyarakat menginisiasi pertemuan dengan perusahaan untuk 
mempertanyakan dua hal, yakni soal ketenagakerjaan dan sengketa lahan.

Sayangnya, pertemuan itu tidak menemukan kesimpulan yang baik. Kedua belah pihak tidak mau 
mengalah. Secara keseluruhan, sejak 2014 sudah terdapat 3 kali dilakukan pertemuan antara masyarakat 
dan perusahaan. Selain itu, masyarakat juga melakukan aksi massa (demonstrasi) ke perusahaan, DPRD, 
sampai ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai.17

Tetapi gelora perjuangan masyarakat tidak terjadi secara spontanitas. Sebelum kehadiran beberapa 
LSM seperti Walhi Sulawesi Tengah dan Yayasan Merah Putih, masyarakat belum pernah mengeluhkan 
masalah mereka pada siapa pun. Kehadiran LSM yang memberikan penguatan kapasitas dan pembagian 

14  Idem 
15  Idem 
16  Iskndar Majalah PANTAU Luwuk, edisi 30 Juli 2009, dikutip dari https://agusdarwis.wordpress.com/2009/08/07/masyarakat-vs-

pengusaha-sawit-di-banggai-sulawesi-tengah/
17  Wawancara Syamsul Bachri Panigoro, 5 Juni 2015. 
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informasi membuat kepercayaan diri mereka meningkat. Mereka mulai berhubungan dengan aktifis, atau 
NGO sejak perusahaan masuk pada tahun 2008-2009. Walhi dan YMP, serta aktivis mahasiwa ikut terlibat 
mendorong masyarakat untuk menolak ekspansi perkebunan kelapa sawit. Walaupun aksi-aksi 2008-2009 
sempat mengalami kegagalan. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya halangan bagi perusahaan untuk 
beroperasi dan memperluas perkebunan. Tapi sejak itu juga masyarakat punya hubungan dengan aktivis, 
sehingga ketika ada kasus ketenagakerjaan mereka langsung melakukan komunikasi dengan LSM; yang 
selama ini mendukung perjuangan mereka. 

Dari sekian banyak protes yang dilakukan masyarakat terhadap perusahaan, DPRD Kabupaten Banggai 
beberapa kali membuat kesepakatan akan meninjau lapangan untuk membuktikan tuduhan masyarakat. 
Tapi sampai hari ini, tidak ada tindakan kongkrit dari pemerintah daerah maupun anggota DPRD Kabupaten 
Banggai untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Kesepakatan dalam berbagai pertemuan, tanah dijual 
pesangon dibayar. Bahkan bupati sendiri datang ke Kecamatan Bualemo, tetapi hanya ceramah di panggung 
tidak ada solusi kongkrit yang bisa dirasakan oleh masyarakat.18

Pada tanggal 7 May 2015, DPRD Kabupaten Banggai mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Banggai, untuk  segera menuntaskan penyelesaian masalah yang terjadi antara eks-karyawan 
perusahaan sawit PT.Wira Mas Permai yang berada Kecamatan Bualemo. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD 
Kabupaten Banggai I Putu Gumi, dalam rapat bersama eks karyawan PT.WMP mengatakan, secara teknis, 
DPRD Kabupaten Banggai melalui Komisi I telah mengeluarkan rekomendasi untuk segera menuntaskan 
masalah tersebut. Hanya saja, para karyawan eks PT.WMP tetap mendatangi Kantor DPRD karena tidak 
puas dan penyelesaian yang terkatung-katung. Sementara itu, para eks pekerja perusahaan sawit itu 
mendesak agar Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Banggai Usmar Mangantjo segera diberhentikan dari 
jabatannya sebagai Kepala Dinas. Karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, dan 
terkesan lebih berpihak kepada pihak perusahaan, terkait dengan polemik pembayaran pesangon.19

Dalam demonstrasi terakhir pada bulan Februari tahun 2015 yang dilanjutkan dengan pendudukan di 
Kantor DPRD setempat, masyarakat Bualemo menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, Pertama, 
mereka meminta agar pemerintah segera mencabut SK Bupati Banggai Nomor 522.26/15/Disbun tentang 
penetapan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Wira Mas Permai seluas 17.500 hektar di Kecamatan 
Bualemo. Kedua, Mendesak pemerintah daerah segera mengentikan segala aktifitas yang dilakukan 
perusahaan itu, sebab saat ini sudah kegiatan pembibitan di Desa Salu; Ketiga, terhadap BPN, mereka 
meminta untuk tidak mengeluarkan izin HGU kepada PT. Wira Mas Permai; Keempat, terhadap anggota 
DPRD Banggai yang terpilih, agar lebih memperhatikan masyarakat dan juga dampak lingkungan, sebab 
yang merasakan adalah masyarakat. 

Protes keras yang disampaikan kalangan warga Bualemo dan sejumlah aktivis yang tergabung dalam 
Koalisi Advokasi Sawit Kabupaten Banggai terkait pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT. 
Wira Mas Permai (WMP) tidak berjalan mulus. Perwakilan masyarakat dan aktivis mendesak agar segera 
dijadwalkan RDP untuk mempertemukan masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Namun, Komisi B 
DPRD tidak berani merekomendasikan penghentian permanen. Mereka beralasan hal itu tidak mungkin 
dilakukan karena berhenti atau tidak merupakan wilayah kewenangan Bupati Banggai. Mereka mengatakan, 
penyimpangan prosedur seperti adanya indikasi pemanfaatan tanda tangan saat sosialisasi, yang akhirnya 
dipakai sebagai persetujuan maupun persoalan analisa dampak lingkungan hingga hal-hal lainnya menjadi 
materi utama dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RPD). Rapat dengar pendapat itu sendiri rencananya 
akan menghadirkan Bupati, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, 
pihak perusahaan serta pemerintah Kecamatan, desa dan masyarakat maupun aktifis yang memprotes 
masuknya perkebunan kelapa sawit.

Usulan itu ditentang oleh  pengunjuk rasa sehingga terjadi perdebatan yang alot antara anggota 
dewan dan para demonstran. Masyarakat dan aktivis yang ikut demonstrasi mendesak agar waktu dan 

18  Wawancara Syamsul Bahri Panigoro, 2015. 
19  http://news.luwukpost.info/2015/05/08/dprd-desak-disnaker-tuntaskan-masalah-eks-karyawan-pt-wmp.html, 

edisi 8 May 2015
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penanggalan RDP segera dijadwalkan. Tetapi anggota DPRD tidak setuju karena menurut mereka, rapat 
dengar pendapat belum bisa dipastikan, karena masih harus menyesuaikan dengan agenda di lembaga 
perwakilan; yang tengah mengelar reses; disusul pembahasan ABT atau APBD Perubahan; dan pembahasan 
Perda tentang keuangan. 

Oleh karena itu, pertemuan lintas instansi soal perkebunan sawit hanya bisa digelar setelah seluruh acara 
itu selesai. Terjadi perdebatan yang alot, walaupun pada akhirnya demonstrasi masyarakat mendapatkan 
rekomendasi dari Komisi B DPRD Kabupaten Banggai. Mereka memberikan rekomendasi penghentian 
sementara kegiatan operasional perusahaan yang menguasai areal 17.500 hektar itu. Rekomendasi dibuat 
langsung oleh Ketua Komisi B Dewan Banggai Arianto Hakim yang ditandatangani sejumlah anggota Komisi 
B lainnya, diantaranya seperti Oskar Paudi dan Nurhayat. Komisi B DPRD Kabupaten Banggai sepakat untuk 
meminta perusahaan yang memperoleh izin Bupati Banggai melalui SK nomor 525.26/15/Disbun, agar 
menghentikan kegiatan sementara sambil menunggu rapat dengar pendapat yang akan digelar beberapa 
hari kemudian. Tetapi sejak aksi itu dilakukan, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi di lapangan. 
Perusahaan tetap saja meneruskan kegiatan operasional dan hak-hak masyarakat petani dan pekerja 
perkebunan tetap saja diabaikan.20 

4.1.3 Sosialisasi Janji Palsu dan Pembohongan Publik

Seperti banyak perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit PT. WMP juga mengenal yang namanya 
pengelolaan perkebunan yang bersifat kemitraan. Kemitraan yang dilakukan pada PT. Wira Mas Permai 
adalah pola kemitraan inti plasma manajemen satu atap. Menurut Pedoman Umum Program Revitalisasi 
Perkebunan yang diterbitkan oleh Dirjenbun tahun 2007 dinyatakan bahwa Pengelolaan Kebun dalam 
satu manajemen satu atap adalah pengelolaan seluruh kebun baik milik Mitra usaha maupun milik Plasma 
yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran 
atau sebagian dari kegiatan tersebut yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang ditujukan untuk tetap 
menjaga kualitas kebun dan kesinambungan usaha. 

Atas dasar itulah perusahaan kemudian mengajak petani bermitra melalui sosialisasi-sosialisasi di 
seluruh desa di Kecamatan Bualemo. Seperti yang terjadi di Masyarakat Desa Lembah Tompotika Dusun 
Panjit misalnya, Jumlah masyarakat Lembah Tompotika Dusun Panjit adalah 100 KK,  mayoritas petani 
adalah warga transmigrasi asal Lampung. Tahun 2010, pihak PT WMP melakukan sosialisasi terkait kebun 
plasma. Isi dari sosialisasi tersebut adalah bahwa akan ada pembagian hasil setelah tanaman sawit 
berbuah. Berdasarkan  sosialisasi tersebut masyarakat dusun Panjit sepakat mengikutsertakan tanahnya 
yang memilki bukti sertifikat untuk dikerjakan menjadi kebun plasma dengan total luasan 115 Ha. Namun, 
sampai saat ini setelah tanaman mencapai usia 5 tahun dan telah dilakukan pemanenan sebanyak tiga kali, 
masyarakat petani plasma belum  mendapatkan pembagian hasil seperti yang dijanjikan saat sosialisasi. 
Belum lagi kesepakatan antara Pihak PT WMP dengan petani hanya kesepakatan lisan tanpa ada akta 
perjanjian.

Demikian pula proses sosialisasi yang berlangsung di Dusun III (Benteng) Desa Sampaka. Kegiatan 
sosialisasi dilakukan pada tahun 2010 yang bertujuan untuk membicarakan rencana pembangunan kebun 
plasma oleh pihak PT WMP yang diwakili Lutfi Wibisono selaku Manajer saat itu dan Faisal Bajarat selaku 
Humas perusahaan. Proses sosialisasi ini adalah tanggapan perusahaan terhadap permohonan kelompok 
masyarakat yang berkeinginan untuk mengikutsertakan tanahnya dalam kebun plasma. Usai sosialisasi 
perusahaan menyetujui usulan masyarakat dan pada tahun yang sama, lahan bersertifikat milik petani 
digusur menjadi kebun plasma walaupun tanpa ada akta perjanjian. 

Pada tahun 2012, PT. WMP secara sepihak memasang papan plang dikebun plasma milik petani yang 
menerangkan bahwa lahan seluas 136 HA adalah wilayah HGU. Alasan perusahaan menanggapi protes dari 
petani pemilik adalah bahwa PT.WMP tidak pernah mengerjakan kebun plasma dan untuk itu akan ada 
relokasi guna penggantian lahan, tetapi sebagian besar petani menolak. Hingga saat ini, saat usia tanaman 

20  Op Cit 
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menginjak lima tahun dan telah dilakukan proses pemanenan oleh pihak PT.WMP. Tetapi tidak satu pun 
dari petani yang mengikutkan tanahnya mendapatkan pembagian kebun plasma. Hingga saat ini, koperasi 
petani kebun sawit sebagai salah satu syarat dalam perwujudan skema Plasma tidak pernah dibentuk oleh 
PT WMP. 

Padahal, dalam propaganda dan pencitraan internasional, PT WMP sebagai anak usaha PT Kencana Agri 
Group telah mempromosikan bahwa setiap anak perusahaan menerapkan Program Plasma menggunakan 
usaha perkebunan skema koperasi (Kredit Koperasi Primer Anggota atau “KKPA”) kerjasama dalam skema 
perkebunan kelapa sawit masyarakat setempat (Kebun Kelapa Sawit Rakyat atau “KKSR”) dan skema 
plasma independen (Plasma Mandiri). Hal itu yang memungkinkan bagi perusahaan untuk mengembangan 
perkebunan sawit lewat biayai dari fasilitas kredit investasi yang diberikan oleh bank. Tetapi yang anehnya, 
tidak ada satupun koperasi yang aktif di lapangan sebagai syarat yang ditunjuk ke desa melalui koperasi 
lokal sebagai perwakilan dari desa. Padahal, sebagaimana sosialisasi panjang sebelumnya, menerangkan 
dengan jelas. Bahwa fasilitas kredit perkebunan dijamin dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh desa dan 
jaminan dari perusahaan dari Kencana Agri.21

4.1.4 Rekruitmen Tenaga Kerja 

Konsentrasi buruh perkebunan ada di Desa Toiba dan Longkoga Barat. Sedikitnya 300 orang buruh berada 
di dua desa tersebut. Hasil assesment lapangan Walhi Februari 2015, menemukan bahwa dari 12 Desa yang 
masuk dalam HGU, terbagi tiga blok, tidak satu pun masyarakat yang memiliki perkebunan sendiri (plasma). 
Pada tahun 2008, ketika pertama kali masuk kerja, masyarakat diupah sebesar 28.000 per hari dan naik 
pada tahun 2010 menjadi 35.200. Pada akhir tahun 2014, panen pertama perkebunan sawit dilakukan.22 

Di tahun 2009 akhir, bulan Oktober, perusahaan melakukan rekrutmen tenaga kerja sebanyak 
312 orang. Pada bulan Februari tahun 2010, perusahaan melakukan penambahan tenaga kerja sekitar 
100 orang. Sehingga, total keseluruhan tenaga kerja sebanyak 420 orang. Keseluruhan tenaga kerja itu 
berstatus Pekerja Tidak Tetap (PTT). Buruh yang bekerja mengenal istilah ini sebagai karyawan harian 
lepas. Walaupun demikian, terdapat beberapa hirarki tenaga kerja yang berlaku, yakni PTT perawat, ada 
juga yang KTH (Karyawan Tetap Harian), ada yang KTB (Karyawan Tetap Bulanan). Karyawan Tetap Harian 
ini, hanya beberapa orang dengan jabatan tertentu misalnya, asisten kebun, korlap, dan krani. Sementara 
karyawan yang berstatus bulanan tetap menempati posisi manejer, dan lain lain. Jadi secara keseluruhan 
ada tiga kategori karyawan pada PT WMP yakni PTT, KTH, KTB.23 

Secara keseluruhan statistik ketenagakerjaan internal PT.WMP di Kecamatan Bualemo perubahannya 
terjadi secara acak menurun. Keadaan tenaga kerja terus mengalami pengurangan mulai dari  angka 800 
orang buruh turun menjadi 790 orang adalah buruh harian lepas. Jumlah ini kemudian menurun menjadi 
458 orang buruh dan turun lagi menjadi 279 orang pada tanggal 20 Februari 2015, akibat Pemberhentian 
Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efesiensi perusahaan. 

Waktu kerja yang dicurahkan setiap tenaga kerja dapat dilihat gambarannya dari rutinitas regular. 
Setiap tenaga kerja berangkat dari  jam 5 pagi dan pulang pada jam 2 siang. Mereka tidak diberikan sarapan 
atau makan siang oleh perusahaan. Jadi setiap tenaga kerja masing-masing harus membawa bekal sendiri 
dari rumah masing-masing yang disesuaikan dengan waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Secara 
keseluruhan Upah harian yang diberikan pada mereka terus meningkat dari waktu ke waktu, tetapi hanya 
sekedar mengikuti logika inflasi daerah. Pada tahun awal pembukaan perkebunan, upah yang diterima 
oleh buruh sebesar 28 ribu rupiah, naik  menjadi 60 ribu rupiah tahun pada tahun 2015. Adapun kisaran 
upah dari tahun ke tahun adalah sebesar 28 ribu rupiah tahun 2009 dan 35 ribu rupiah tahun 2010. Dari 
keseluruhan upah yang diterima buruh, sama sekali tidak ada tunjangan. Banyak diantara buruh harian 
lepas misalnya mengalami kecelakaan kerja, bahkan ada yang tangannya putus, tetapi tidak mendapatkan 
kompensasi atau bantuan dari perusahaan. 
21  Lihat: Annual Report, Kencana Agri, 2014
22  Wawancara Burhan Waminu tanggal 4 Juni 2015. 
23  Idem 
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Semua upah perhari tidak dibayarkan langsung setiap harinya tetapi diberikan secara kumulatif setiap 
periode bulan yang telah potong 2 hari libur, yakni Jumat dan Sabtu. Rata-rata masyarakat Longkoba 
Barat yang kerja di dalam perkebunan terbagi ke dalam beberapa seksi diantaranya, seksi Cemis atau 
penyemprotan. Sejak akhir 2014, beberapa blok perkebunan sawit sudah berbuah. Ukuran tenaga yang 
diperlukan dalam setiap seksi terbagi antara beban kerja per satuan tenaga kerja dibagikan berdasarkan 
group. Misalnya,  setiap seksi cemis terdapat 2 komandoran dan setiap buruh harus menghabiskan 12 tanki 
ukuran 5 liter per tanki, setiap hari kerja. Sementara 1 komandoran terdiri dari 12-15 orang. Setiap buruh 
tidak tahu dengan persis berapa hektar yang mereka kerjakan setiap harinya. Demikian halnya dalam seksi 
pemupukan setiap buruh, baik laki-laki maupun perempuan harus menghabiskan 7-8 sak karung pupuk per 
hari setiap orang. Setiap satu sak pupuk memiliki berat sekitar 50 kilogram. 

4.1.5 Upah, PHK, dan Pesangon 

Pada awal tahun 2015, sebanyak 179 tenaga kerja PT Wira Mas Permai di PHK, dengan alasan efisiensi. 
Buruh yang di PHK umumnya bekerja dengan status PTT, sejak 2009 sampai 2015 awal, bekerja 21 hari 
bahkan lebih. Atas dasar bahwa buruh yang di PHK berstatus karyawan lepas, maka perusahaan tidak 
membayarkan pesangon. Dengan demikian, perusahaan tidak memberikan hak hak tenaga kerja seperti di 
atur dalam undang - undang ketenagakerjaan, misalnya hak pesangon dan hak lainnya yang wajib dipenuhi 
pada korban PHK yang kehilangan pekerjaan. Perusahaan hanya memberikan tali asih. 

Aktivis Walhi Sulteng menilai bahwa perusahaan tidak mengacu pada Undang undang nomor 13 
tahun 2003, bahwa pekerja yang di PHK dengan alasan efisiensi maka ia dapat hak pesangon dikalikan 2 
sebagai yang diatur dalam pasal 164. Pesangon diartikan misalnya, kalau 1 bulan kerja maka dapat 1 bulan 
gaji. Anehnya, pemerintah daerah, dinas tenaga kerja, membolehkan itu sampai sekarang, dan itu belum 
selesai. 24

Berikut ini penuturan Burhan Waminu, 

“...Kalau itu perbuatan saya, silahkan pecat. Tapi kalau tidak terbukti, bahwa saya berlaku seperti 
itu, maka pesangon saya hari ini juga harus dibayar Tidak ada bukti.  Hari ini lagi katanya, desember 
naik lagi kasih naik lagi jabatan. Asisten biar naek pangkat begitu juga gaji pak. Gaji main-main dua 
(2 jutaan), ada potongan jamsostek. Ada jaminan hari tua itu. Iyo, kalo KTH dia, ada jaminan hari 
tua, Pensiun. Baru dua kali lipat dia terima pesangon dikali dua (kalau dia dipecat). Di pecat tidak 
ada kasus. Kedepan-kedepan siapa tau dipecat, perusahaan so jengkel. Ini yang tambah-tambah 
HK saja pa. HK artinya adalah Harian kerja. Sudah ini yang sama-sama torang di PHK, NPK masih 
hidup disitu lagi kedapatan. NPK masih hidup, Iya masih dapat gaji. Tetapi mungkin diambil asisten 
mungkin....”. 25

Masalah lain yang dialami pekerja, bahwa selama bekerja potongan upah yang tidak wajar ditimpakan 
pada mereka. Tumbuh suburnya praktik korupsi di dalam kegiatan lapangan perusahaan mengakibatkan 
hak-hak buruh bukan hanya ditilep dari soal hubungan produksi industrial yang tidak adil, melainkan 
dari hirarkis managemen perusahaan sendiri melakukan praktik pemerasan dengan berbagai modus dan 
potongan-potongan terhadap upah buruh.26 

Pelanggaran terhadap hak pekerja yang dilakukan oleh  perusahaan, sampai saat ini tidak mendapat 
sanksi dari pemerintah. Salah satu kasus yang menjadi sengketa adalah kebijakan pengupahan PT WMP 
yang tidak membayar karyawan sesuai dengan upah minimum propinsi. Di samping itu, perusahaan juga 
berusaha melepaskan tanggung jawab dengan menempatkan buruh dengan status PTT (pekerja tidak 

24  Idem 
25  Wawancara Ute, Buruh Wira Mas Permai, Desa Longkoga Barat tanggal 3 Juni 2015 
26  Diskusi bersama buruh, KTU, dan manajemen PT Wira Mas Permai di Kantor Lapangan pada tahun 2015. 
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tetap). Nilai UMP (Upah Minimum Provinsi) pada tahun 2014 sebanyak Rp 1.250.000, untuk masa 25 hari 
kerja. Tapi fakta di lapangan karyawan kerja khususnya di bidang waker itu (penjaga kebun) bekerja sampai 
30 hari. Jumlah upah yang mereka dapatkan rata rata tidak mencapai 1.250.000, atau yang ditambah 
dengan kebijakan pemotongan upah. Terlebih lagi status tenaga kerja yang tidak tertib menurut undang 
undang yang berlaku. Padahal secara tegas dalam undang undang diatur bahwa untuk mempekerjakan 
orang dengan status karyawan harian lepas tidak bisa melebihi 21 hari. Tapi yang terjadi di lapangan, 
karyawan harian lepas itu bekerja sampai 25 hari sampai 30 hari, bahkan 3 bulan berturut turut dalam 
periode tahun. Bahkan beberapa diantara buruh bekerja menjadi harian tidak tetap sejak tahun 2010 
hingga tahun 2015 awal. 

Kebijakan PT Wira Mas Permai terhadap tenaga kerja memang serba manipulatif. Status pekerja tertentu 
digunakan oleh PT WMP untuk  membenarkan praktik pekerja harian lepas. Padahal semua pekerja harian 
lepas ditentukan pada hari kerja dan upah dibayarkan sesuai dengan hari kerjanya. Namun status untuk 
pekerja harian lepas harus mempunyai ikatan perjanjian kerja, bisa merupakan hanya sebuah daftar.27 
Misalnya,  di dalamnya ada alamat pekerja, nama pekerja, dan apa jenis pekerjaan serta ditandatangani 
pihak pekerja. Dalam praktik ketenagakerjaan PT Wira Mas Permai, Disnakertrans Kabupaten Banggai yang 
menangani kasus ini tidak menemukan hal tersebut. 

Sejak perselisihan mengemuka antara perusahaan dengan tenaga kerja, pemerintah belum 
mendapatkan salinan perjanjian kerja, perusahaan tidak kunjung menyerahkan kontrak kerja. Hal itu 
mendorong proses mediasi penyelesaian perselisihan. Dalam mediasi itu, disimpulkan bahwa perusahaan 
harus membayar pesangon. Namun dalam perlindungan secara mediasi, pesangon itu beralih menjadi 
tali asih. Dan dibayarkan perusahaan kepada 21 pekerja. Pengkondisian ini terjadi melalui perundingan 
bipartit. Dalam pertemuan dilaksanakan pembayaran tali asih kepada 198 pekerja. Tetapi masih banyak lagi 
pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya tetapi hak mereka tidak diselesaikan oleh pihak perusahan. 
Terdapat 62 pekerja yang sudah melapor pada pemerintah setempat agar ada proses pengadilan hubungan 
industrial. Ke 62 buruh tersebut tidak sepakat dilakukannya proses mediasi bipartit.28  

4.1.6 Nasib Buruh Perempuan dan Kecelakaan Kerja 

Buruh perempuan menjadi tulang punggung perjalanan perkebunan sawit PT Wira Mas Permai di 
Kecamatan Bulaemo. Mereka bekerja sejak dari masa pra produksi hingga produksi. Segala bentuk jenis 
pekerjaan mereka lakoni dengan resiko yang sangat tinggi. Perempuan yang bekerja dalam lokasi kebun 
tidak mengenal bentuk pemisahan pekerjaan dengan laki-laki. Umumnya, mereka bekerja tidak mengenal 
kondisi dan keadaan fisik, baik dalam soal reproduksi hingga hal-hal yang menyangkut soal tubuh perempuan 
lainnya. Misalnya, dalam kondisi hamil mereka tetap dipekerjakan karena jika berhenti, itu artinya mereka 
akan kehilangan pendapatan. Sebab mereka bukan pekerja dengan status yang tetap, tetapi hanya buruh 
harian yang hidup dari curahan waktu dan hari kerja yang mereka keluarkan. 

Buruh perempuan yang mengalami masa hamil, haid, dan halangan lain yang bersifat reproduksi, 
beberapa kali mengajukan izin kerja pada asisten kebun, tapi tidak direalisasi oleh perusahaan. Bahkan 
diancam, kalau tidak hadir pada setiap hari kerja, maka konsekuensinya mereka diberhentikan. Beberapa 
diantara buruh benar-benar tidak masuk kerja karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan. Ketika 
mereka ingin bekerja lagi pasca melahirkan, perusahaan sudah memberikan status PHK. Banyak diantara 
buruh perempuan yang di PHK itu kehilangan pekerjaan tanpa diberikan santunan atau pesangon.29 

Berikut Penuturan Nurtin Waminu (40) : 

“...Pertama menjadi karyawan biasa, perawat bibit yang kecil kecil. Namanya gemboran. Angkat 
tempatnya air di gembor sama bibit. Jadi itu pupuk, diojo pake tangan pake air. Baru dituang di 

27  Wawancara, Kepala bidang pembinaan pengembangan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja, Dinas Tenaga kerja dan 
transmigrasi Kabupaten Banggai, tanggal 7 Juni 2015. 

28  Idem 
29  Wawancara Saani (50) tahun 2015, buruh perempuan PT Wira Mas Permai.   
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tong. Tidak ada perlengkapan. Sampe saya termasuk ada hamil waktu sementara baojo pupuk 
campur air. 7 bulan sampe 9 bulan baru berenti. Ada, cuma dia bilang, kalau memang berenti 
silahkan berenti. Tapi ada lagi mandor bilang, kalau termasuk lambat masuk, akan dipecat. terpaksa 
saya masuk terus. Tidak nyaman. Tapi maksudnya saya juga ingin cari uang, untuk menghidupi anak 
anak, jadi saya kerja. Anak saya enam orang, anak yang kelima dan keenam sudah sekolah. Selama 
5 tahun lebih saya baru di PHK, baru dapat dua orang ini. Tidak ada cuti haid dan cuti hamil. Saya 
tidak pernah tahu.30

“...Tidak ada cuti hamil atau haid. Sedangkan ini, termasuk hamil yang kedua kali. Sempat angkat 
pupuk sampe ke lapangan. Bahkan ada asisten yang tahu. Tapi kase biar walaupun hamil. Yang 
dirasakan termasuk capek...Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Malahan saya kasih tau sama asisten 
waktu itu pak Zul, katanya namanya hamil berenti saja. Cuma itu saja. Tidak. Saya mau cuti. Tapi 
katanya, namanya hamil berenti saja. Iya. Saya yang minta. Mereka berikan, tapi katanya, kalau 
hamil berenti saja. Dicutikan maksudnya itu  tapi yang lain lagi mengancam saya. Dia bilang kalau 
lambat tidak kerja, dikeluarkan. Jadi, baru 1 minggu habis melahirkan langsung masuk kerja lagi 
seperti buruh lainnya. Banyak karyawan yang sama dengan saya. Bahkan ada yang termasuk cemis, 
hamil besar ba semprot tidak ada masker. Dia kase biar namanya orang mencari nafkah. Saya 
sekarang dipemupukan dulu 6 karung kalau sekarang kan sudah 7 karung...”

Sebagian besar buruh perempuan yang masuk bekerja memiliki pengalaman yang minim. Mereka 
tidak memiliki pengalaman bekerja dalam industri, atau pekerjaan yang produksinya terorganisasi 
secara terpusat. Jangankan pengaturan hak-hak mereka, hukum yang mengatur hak-hak mereka saja 
tidak diketahui dengan baik. Mereka bekerja memang semata-mata hanya untuk mengeluarkan tenaga 
dan mencari uang. Walaupun mereka sadar bahwa ancaman bahaya yang seringkali menimpa buruh 
perempuan mereka pendam. 

Alasan utama buruh perempuan untuk terus bekerja karena tanggung jawab untuk menghidupi anak 
dan keluarga mereka. Rata-rata upah yang didapatkan buruh perempuan dibelikan untuk kebutuhan rumah 
tangga. Uang sebulan habis untuk membeli beras 1 sak tiap bulan dengan harga 420 ribu rupiah; gula 8 
kilo dengan harga  100 ribu rupiah per bulan; shampo dan sabun mandi sebesar 10 ribu rupiah; sabun cuci; 
garam; minyak kelapa, bawang merah. Seluruh pengeluaran untuk mendapatkan barang-barang tersebut, 
biasanya, klop dengan upah yang dibayarkan pada mereka. Jadi, setiap bulan mereka bekerja hanya untuk 
melunasi hutang-hutang bulan sebelumnya. Mereka sadar betul bawah hasil kerja mereka memiliki selisih 
dengan tingkat pengeluaran yang harus mereka bayarkan setiap bulannya. 

Tabel 3. Survei Konsumsi Buruh Perkebunan Sawit WMP, tahun 2015

No Uraian Satuan Jumlah /Rupiah/Bulan
1. Beras 1 Sak 420.000
2. Gula 8 Kilogram 104.000
3. Sampo 2 Lusin 10.000
4. Sabun Mandi 6 buah 18.000
5. Sabun Cuci 1 Kilogram 15.000
6. Ikan 10.000/hari 300.000
7. Garam 5 Bungkus 5.000
8. Petsin 1 Bungkus 5.000
9. Penyedap Rasa 2 Lusin 7.000
10. Minyak Kelapa 1 Jerigen 75.000
11. Bawang Putih 1 Bungkus 5.000
12. Bawang Merah 1 Bungkus 5.000
13. Merica Jawa 1 Bungkus 9.000 

Sumber: Survei acak, pribadi, 2015

30  Wawancara Nurtin Waminu, buruh pemupukan, umurnya sekitar 40 tahun.
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Hal itu belum termasuk kebutuhan sekolah dan  jajanan anak anak mereka. Dalam benak buruh, 
mereka harus tetap bekerja walaupun tidak mengetahui informasi atas hak-hak dalam bekerja yang 
sesungguhnya. Tidak hanya buruh perempuan, laki-laki pun demikian. Mereka harus tetap bekerja dalam 
perusahaan karena hanya dengan begitu, segala kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi. Dengan resiko, 
bahwa tidak adanya jaminan keselamatan yang diberikan perusahaan dengan standar kesejahteraan yang 
buruk dan rendah. Hal itu seperti menambal keburukan yang terus terulang tanpa ada perbaikan. Apalagi, 
dari tahun ke tahun angka kecelakaan kerja terus meningkat tanpa ada kesadaran dari perusahaan untuk 
meningkatkan pemenuhan hak-hak buruh. 

Kasus kecelakaan kerja yang terjadi di WMP nyaris tidak pernah terpublikasi. Pemerintah tidak pernah 
melakukan pengawasan terhadap kondisi dan standar keselamatan terhadap buruh harian. Selama bekerja 
4-6 tahun masyarakat hanya sekali mendapatkan perlatatan safety (K3). Setelah itu, masyarakat membeli 
sendiri peralatan yang mereka butuhkan dalam perkebunan sawit misalnya, beli sepatu, parang, bahan 
bakar, kaos tangan, masker dan lain-lain. 

Kasus terakhir yang paling tragis adalah yang dialami seorang nenek usia 50 tahun bernama Saani. Ia 
bekerja sebagai buruh pemupukan meski usianya sudah senja. Saani tetap bekerja diperusahaan karena 
hanya dengan begitu, dia bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecelakaan 
menimpa Saani saat sedang bekerja di perkebunan sawit. Angin sedang berhembus kencang saat jarinya 
sedang mengaduk pupuk di dalam ember. Pupuk yang tertiup angin mengenai matanya hingga mengkibatkan 
bengkak dan kerusakan serius pada kelopak matanya. Dirinya terbaring dan menderita kesakitan selama 
kurang lebih 3 bulan tanpa ada perawatan medis yang memadai.31 

Kasus yang kurang lebih sama juga dialami oleh Suryati Daeng Patobo buruh yang tinggal di Desa 
Toiba. Perempuan ini berumur kurang lebih 63 tahun, sebelumnya ia memenuhi kebutuhan hidup bekerja 
di kebun pribadi miliknya. Sebuah lahan kering yang ditanami kelapa dan macam macam jenis tanaman 
yang cocok. Namun lahan itu telah diambil oleh perusahaan pada masa GRTT. Pada tahun 2010, setelah 
perkebunan terbangun ia pun masuk bekerja. Sepanjang hari Suryati bekerja mengisi kantongan kecil 
untuk proses pembuatan bibit sawit. Sementara suaminya bekerja membuat pancangan sandaran polibek 
(kantung bibit) ukuran kecil yang terisi bibit sawit. 

Pada  tahun 2011, suami Suryati dipindahkan ke bagian waker atau penjaga kebun sementara istrinya 
pindah kerja jadi piringan keliling kebun. Setelah itu Suryati kembali pindah ke bagian penyemprotan. Pada 
tahun 2014, suaminya meninggal dunia. Suami Suryawati tersungkur tiba-tiba dan menjerit kesakitan di 
tengah perkebunan sawit, saat bertugas menjaga kebun dari serangan hama. Beberapa buruh lainnya 
membantu menaikkan suaminya di atas lori dompeng dan diangkut menuju ke puskesmas. Tetapi dalam 
perjalanan suaminya menghembuskan nafas terakhir. Perusahaan memberikan santunan sebesar 500 
ribu rupiah, tanpa ada pesangon atau uang balas jasa. Suryati tetap bekerja walaupun suaminya telah 
meninggal dunia. Sebab, tidak ada lagi pekerjaan yang memungkinkan untuk ia dapatkan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan keluarganya. Status sebagai janda, mengharuskan dirinya tetap bertahan menjadi 
buruh harian lepas di dalam perkebunan sawit.32 

4.1.7 Perpecahan di Tengah Masyarakat 

Perubahan tata guna lahan di Kecamatan Bualemo dan khususnya Desa Longkoga Barat, terjadi secara 
besar-besaran sejak kehadiran perusahaan HPH PT Barito, pada tahun 2000 yang aktivitasnya berhenti 
akhir tahun 2004. Menyusul, PT Wira Mas Permai masuk melakukan sosialisasi rencana perkebunan sawit 

31  Kecelakan yang dialami ibu Saani (50) terjadi pada awal tahun 2015. Perusahaan tidak memberikan bantuan walaupun masa 
kerja di perusahaan sejak tahun 2005 sampai tahun 2015. Ia bekerja dalam seksi pemupukan. Sejak kejadian itu, kurang 1 
minggu pemangkasan ia sudah tidak bekerja lagi. Matanya merah dan kesakitan, ia melapor ke mandor dan asisten, tetapi 
mereka tidak tanggapi. Orang perusahaan bilang, “mau diapa lagi kalau kalau sudah begitu”. Pada saa itu Saani  merasa rasa 
hampir meninggal karena selama 3 bulan menderita tidak bisa tidur karena kesakitan. Ia adalah seorang janda, dan sejak 
kejadian itu tidak tahu harus mengadu dan meminta pertolongan pada siapa. Sebab, aparatur desa dan keluarga yang ia 
datangi hanya memintanya untuk bersabar.  

32  Wawancara Suryati Daeng Patobo, 2015. 
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pada tahun 2007. Kehadiran perkebunan sawit mendorong munculnya sikap pro dan kontra, satu pihak 
masyarakat mendukung dan pihak lain menolak dengan berbagai pertimbangan. Keadaan beberapa tahun 
pasca sosialisasi memanas, ketegangan sosial tidak hanya terjadi antara masyarakat yang pro dan kontra 
tetapi konflik antara aparatur desa juga terjadi dengan masyarakat. Terlebih, Longkoga Barat dijadikan 
sebagai pilot proyek yang menentukan apakah perkebunan sawit akan diwujudkan di Kecamatan Bualemo 
atau tidak.33 

Dualisme pendapat terwakilkan dari kedua belah pihak yang bertentangan. Kelompok yang menolak 
beralasan bahwa perkebunan akan mengambil tanah secara luas, hal itu akan mengancam masa depan 
anak cucu mereka. Tidak ada yang menjamin ketika tanah diubah menjadi kebun sawit mereka tetap bisa 
mengolah tanah apalagi untuk memilikinya. Sementara itu, kelompok yang mendukung perkebunan sawit 
beralasan bahwa selama ini mereka merantau ke luar daerah hingga luar negeri seperti Malaysia, di sana 
juga bekerja untuk kebun sawit. Kehadiran perkebunan sawit bagi mereka dianggap sebagai berkah yang 
telah didatangkan langsung ke kampung mereka. 

Pada tanggal 26 Januari 2009, PT WMP bersama dengan unsur pemerintahan dari Kecamatan. Bualemo 
menyelenggarakan kegiatan pra sosialisasi di Desa Malik Makmur dengan menghadirkan perwakilan 
masyarakat dari 13 desa yang merupakan areal perkebunan sawit PT. Wira Mas Permai. Setidaknya 25 
orang perwakilan masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini. Secara umum dalam kegiatan pra sosialisasi 
yang dimaksud, pihak pemerintah dan perusahaan menjelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit dapat 
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat karena usaha ini akan membuka lapangan pekerjaan baru 
bagi masyarakat dan dapat memberi manfaat ekonomi yang menjanjikan. Dalam kegiatan ini seluruh 
peserta diminta untuk mengisi dan menandatangani daftar hadir, namun daftar hadir yang dimaksud 
kemudian diduga direkayasa (diubah) oleh pihak perusahaan dan pemerintah kecamatan menjadi daftar 
nama anggota masyarakat yang memberikan persetujuan pembangunan kebun sawit oleh PT. Wira Mas 
Permai (lihat lampiran dokumen KA AMDAL). 

Selain pra sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2009, perusahaan juga melakukan 
sosialisasi pada tanggal 19 Mei 2009 di gedung BPPT Desa Lembah Tompotika. Dari warga setempat 
diperoleh informasi bahwa sosialisasi tersebut hanya memberikan informasi baik dan untung secara 
ekonomis hadirnya perkebunan sawit. Tidak secara detail menjelaskan informasi utuh soal perkebunan 
sawit seperti yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa kepala desa di Kec. Bualemo ikut memberikan 
dukungan kepada PT. Wira Mas Permai untuk membangun kebun sawit di Kecamatan Bualemo. Fatalnya, 
sebagian aparatur desa bahkan kepala desa yang hadir, telah menjadi kaki tangan pihak perusahaan untuk 
memuluskan pembangunan kebun sawit. Kepala desa yang dimaksud antara lain Kades Mayayap, Kades 
Longkoga Barat, Kades Binsil. Meski demikian, masih ada kades yang menyatakan penolakannya terhadap 
masuknya perkebunan sawit. 

Hal yang pertama dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan perkebunan sawit adalah menentukan 
lokasi pembibitan. Syarat lokasi pembibitan yang paling penting adalah daerah yang memudahkan akses 
dan penggunaan air. Sebab lokasi pembibitan membutuhkan pasokan air yang melimpah. Akhirnya PT 
WMP memutuskan membangun lokasi pembibitan di tempat yang dekat dengan mata air dan aliran 
sungai, masyarakat setempat menamainya boko-boko. Daerah itu selama ini dicanangkan sebagai areal 
lahan cadangan bagi masyarakat transmigran Desa Dwikarya dan masyarakat yang hidup di Desa Longkoga 
Barat. Tetapi informasi yang tersampaikan ke masyarakat memang tidak utuh. Pada kesepakatan awal, 
lokasi itu dipergunakan dengan status pinjaman. Sejak lokasi pembibitan itu disetujui sampai perusahaan 
berhasil mengambil lokasi untuk perkebunan. Ketegangan masyarakat pun kian mereda. Beberapa 
masyarakat mulai tertarik untuk masuk bekerja di dalam perusahaan. Sebagian masyarakat lain malah tidak 
mengetahui bentuk dan informasi soal perizinan, sehingga kebanyakan hanya mengikuti arus. Sementara 
itu, masyarakat lain yang lebih mengerti soal-soal perizinan dan hukum, perlahan-lahan direkrut masuk 
untuk bekerja di perusahaan. Hal itu yang membuat meretasnya ketegangan karena yang tingkat kecukupan 
pengetahuannya tentang perusahaan tidak bisa melakukan hal-hal yang berarti untuk menentukan nasib 
mereka.
33  Masyarakat disampaikan informasi bahwa Kalau di Longkoga tidak jadi, semuanya tidak jadi karena daerah yang paling  banyak 

air.
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4.2 Dampak Lingkungan  
4.2.1 Perambahan Kawasan Hutan

Protes atas dampak yang ditimbulkan perkebunan sawit PT Wira Mas Permai, muncul saat ancaman dari 
perusahaan mulai dirasakan oleh petani yang hidup di sekitar perkebunan. Misalnya, panen sudah mulai 
mengalami kegagalan, demikian pula ketika masa tanam padi, hama tikus datang lebih awal yang disusul 
dengan masa kekeringan. Petani mengeluhkan air, terutama di sekitar Desa Malik Makmur, kekeringan 
melanda pertanian jagung dan kedelai yang baru saja dipromosikan oleh masyarakat transmigrasi.34 

Pasokan air yang tersimpan sekitar desa mengalami kekeringan akibat land clearing tutupan hutan 
dan air yang tersisa dialirkan ke perkebunan sawit. Kasus air mulai mendorong kesadaran masyarakat atas 
janji-janji perusahaan yang tidak tepati. Tidak saja soal pemberian gaji terhadap karyawan yang rendah, 
tetapi ancaman terhadap perubahan tata kelola lahan mengancam pasokan pangan dan ketersediaan 
lahan produktif yang bisa menjadi tanah garapan masyarakat. 

Apalagi, kegiatan perkebunan sawit PT WMP terbukti telah merambah kawasan Suaka Margasatwa 
Pati-pati. Kehilangan habitat karena proyek perluasan perkebunan akan menambah tekanan bagi petani 
karena tidak hanya masalah kekurangan air, tetapi satwa dan binatang liar yang menghuni Pati-pati akan 
berubah jadi hama predator pertanian karena kehilangan habitat. Surat dari BKSDA Kabupaten Banggai 
tahun 2015, ditujukan pada Wira Mas Permai mengkonfirmasi fakta di atas. Bahwa telah terjadi aktivitas 
perambahan di dalam Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Pati-pati untuk kepentingan perkebunan kelapa 
sawit. Berdasarkan surat itu, angkanya sekitar 30 hektar, tetapi menurut Walhi Sulteng 2015, jika diverifikasi 
lapangan, angkanya bisa kurang lebih 200 hektar.35

Fakta lain yang menguatkan dugaan ini adalah Surat Kementeriaan Kehutanan Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber daya Alam Sulawesi Tengah, Seksi 
Konvervasi Wilayah II yang ditujukan pada Manager lapangan PT WMP tertanggal 3 Mei tahun 2013. Dalam 
surat itu diterangkan bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan di Kawasan Suaka Margasatwa pati-pati 
pada tanggal 1 Mei 2013, yang dilaksanakan oleh tim ground check pengamanan hutan konservasi Sumber 
Daya Alam Sulawesi Tengah, dibantu oleh para petugas lapangan, Polhut dari Desa Toiba, disampaikan 
tiga hal penting; Pertama, bahwa telah ditemukan penebangan pohon dan kayu besar pada titik koordinat 
(disembunyikan) atau tepatnya di dalam Kawasan Konservasi (Suaka Margasatwa Pati-pati) yang ditebang 
pada Desember tahun 2012, di wilayah pemerintahan Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten 
Banggai. Serta terdapat kaplingan hutan puluhan hektar yang dikonversi menjadi kebun oleh masyarakat 
setempat. Tetapi telah dihentikan oleh petugas lapangan; Kedua, Lokasi penebangan hutan atau kaplingan 
yang  ada, terindikasi akan diserahkan oleh masyarakat pada PT Wira Mas Permai, sebagai perusahaan 
kelapa sawit yang ada di daerah ini untuk dijadikan daerah perluasan plasma karena berdekatan dengan 
lokasi Hak Guna Usaha (HGU); Ketiga, Pemerintah menghimbau PT Wira Mas Permai agar selektif memilih 
lokasi plasma untuk agenda perluasan agar tidak tersangkut masalah hukum. Demikian isi surat tersebut 
yang menegaskan bahwa telah terjadi perambahan baik yang dilakukan langsung oleh perusahaan maupun 
melalui tangan masyarakat. Surat yang ditandatangani langsung oleh John Fitlan Laulende, Kepala Seksi 
Konservasi Wilayah II tersebut masih sebatas ancaman. Hingga saat ini belum ada tindakan hukum, 
misalnya pemeriksaan dokumen dan audit mendalam terhadap kegiatan PT WMP.  

Krisis ekologis, sebagai dampak dari meluasnya pembukaan zona-zona lindung mulai juga muncul di 
Desa Samaku. Pada tahun 2009, untuk kepentingan pembibitan, PT WMP, mengubah alur sungai sehingga  
mempengaruhi debit air untuk kepentingan pengairan sawah. Sementara desa Dwi Karya, pasca pembukaan 
lahan sawit, sekitar 4-5 lima tahun gagal panen karena serangan hama tikus. Sawah petani diserang oleh 
hama tikus secara beruntun. Hal itu terjadi akibat okupasi Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Pati-pati 
sekitar 500 hektar hutan tempat habitat binatang endemik Rusa dan Anoa.   

34  Wawancara Budiono, warga transmigrasi Malik Makmur, 2015. 
35  Wawancara Ahmad Pelor-Direktur Walhi Sulteng, 2015. 
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4.2.2 Pembangunan infrastruktur berisiko tinggi 

Pembangunan Pelabuhan Khusus CPO PT Wira Mas Permai dan fasilitas penunjangnya dengan keseluruhan 
areal yang dipersiapkan sekitar ± 89.670 m²  (8,97 Ha), yang meliputi areal seluas 75.320 m²  (7,53 Ha)  areal 
daratan dan sekitar 14.350 m²  (1,44 Ha) areal sisi laut/pesisir pantai. Luasan ini  (14.350 m²)  termasuk 
areal sisi laut seluas ±6.840 m²  yang merupakan areal dermaga yang akan direklamasi yang membutuhkan 
material pengurugan sebanyak ±65.000 m³, yang terletak di wilayah pesisir Desa Malik  Kecamatan Bualemo 
Kabupaten Banggai.

Tabel 4. Kemiringan Lereng Wilayah Kerja Rencana Pembangunan Pelabuhan CPO PT. WMP

No Simbol Kemiringan (%) Bentuk Wilayah
Luas

Ha %
1 A 0-3% Datar 5,27 70
2 B 3-8% Berombak 2,26 30
3 C 8-15% Bergelombang 0 0

Total 7,53 100

Sumber: PT Wira Mas Permai, data olahan 2012

Secara umum, lokasi untuk rencana Pembangunan Pelabuhan Khusus CPO PT Wira Mas Permai 
terutama untuk area Dermaga, area penampungan dan pergudangan serta fasilitas penunjangnya memiliki 
topografi dengan kelompok bentuk wilayah sedikit bervariasi yang ditempati oleh 2 (dua) bentuk wilayah, 
dan dominan merupakan wilayah datar (70.00%) dengan kemiringan lahan antara 0 – 3%, sisanya dengan 
wilayah berombak dan kemiringan la han antara 3 – 8% seluas 2,26 Ha (30%). Sedangkan kondisi elevasi/
ketinggian tempat dari permukaan laut (Dpl) pada lokasi rencana Pembangunan Pelabuhan Khusus CPO 
PT Wira Mas Permai terutama untuk dermaga, dan fasilitas penunjangnya memiliki topografi tempat 
yang didominasi oleh ketinggian 5-10 m dpl. Ketinggian lereng tersebut meliputi areal lokasi yang akan 
direklamasi seluas  ±6.850 m²; dan Area daratan untuk fasilitas/sarana Pelabuhan Khusus CPO  prasarana 
penunjang seluas ± 7.53 Ha.  memiliki ketinggian lereng sekitar 10 m sampai 15 mdpl; dengan kedalaman 
laut (bathimetri) depan Jetty mencapai 9 m - 11 m Lws.

Secara administratif pemerintahan, lokasi rencana pembangunan Dermaga Khusus CPO Malik untuk 
perkebunan Kelapa Sawit PT Wira Mas Permai berada di wilayah Desa Malik Kecamatan Bualemo Kabupaten 
Banggai, yang merupakan desa pantai.  Berdasarkan monografi desa studi dan BPS (tahun 2012), jumlah 
penduduk di wilayah studi Desa Malik Kecamatan Bualemo  adalah 517 jiwa yang terdiri atas 262 jiwa 
penduduk laki-laki dan 255 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah Kepala Rumah Tangga sebanyak 145 
KK. Adapun kepadatan penduduknya rata-rata 19 jiwa/km², yang berarti bahwa setiap 1 km² dihuni oleh 
sejumlah 19 penduduk. Adapun sex ratio adalah 103, yang berarti dalam 103 orang penduduk laki-laki 
terdapat 100 penduduk perempuan.

Berdasarkan hasil survei lapangan tim perumus UKL-UPL, diperoleh gambaran bahwa tingkat 
pendapatan responden yang paling rendah adalah Rp 150.000/bulan dan tertinggi Rp 1.700.000/bulan. 
Dari 20 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, responden yang berpendapatan Rp.150.000 
– Rp.500.000 sebanyak 40 persen, sementara responden yang berpendapatan antara Rp.500.000 
– Rp.1.000.000 sebanyak 35 persen, disusul responden yang berpendapatan sebesar Rp.1000.000-
Rp.1.500.000 sebanyak 15 persen, dan responden yang berpendapatan sekitar Rp. 1.500.000 ke atas setiap 
bulannya sebesar 10 persen. Beragamnya tingkat pendapatan responden tersebut tidak terlepas dari 
keragaman jenis pekerjaan yang ditekuninya selama ini serta adanya responden yang memiliki pekerjaan 
sampingan (ganda).

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Luwuk, skala 1 : 250.000, secara regional geologi daerah Bualemo 
merupakan jalur Ophiolit Sulawesi Timur (Simandjuntak (1986). Wilayah ini sangat dipengaruhi oleh struktur 
aktif  berupa patahan geser Sula berarah timur-barat dan patahan geser Palu - Koro yang berarah relatif 
utara - selatan. Jalur tersebut terdiri atas batuan beku basa dan ultrab asa yang berasal dari pematang 
Iantai samudra (Surono, 1995), dimana pada kompleks ini telah mengalami tektonik secara  intensif.
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4.3 Permasalahan Aspek Perbankan 
 4.3.1 Land Banking dan Ekspansi Sawit Kencana Agri 

Saat ini Kencana Agri memiliki luas total tabungan lahan (Land Bank) sebesar 193, 570 hektar yang 
terdiri dari kebun nucleus (inti) seluas 174,165 hektar dan Plasma 19,405 hektar. Sedangkan total area 
perencanaan (total planted area) adalah sebesar 66,666 hektar yang terdiri dari: kebun nucleus (inti) seluas 
53,224 hektar dan plasma seluas 13,442 hektar. 

Fase ketiga dari pengembangan kelapa sawit Kencana Agri di perluas di wilayah Sulawesi setelah tahap 
pertama dan kedua, sebelumnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Area tertanam baru untuk tahun ini 
adalah 582 ha di total luas tanam untuk inti dan plasma 66.666 ha per Desember 2014. Luas tanaman inti 
meningkat dari 1.089 ha menjadi 53.224 ha sedangkan luas tanaman plasma menurun jadi 507 hektar dari 
angka 13.442 ha karena beberapa daerah plasma tidak lagi dikelola oleh Kencana Agri Group. 

Gambar 6. Proyeksi Ekspansi dan Land Banking Kencana Agri

Sumber: et, al, 2014

Di sektor bio-energi, Kencana Agri membangun joint venture dengan “Enco Holdings Indefenden 
‘(“ENCO”) pada tahun 2014. ENCO membawa keahlian mereka dalam operasi bahan bakar biomassa yang 
ditujukan untuk  pembangkit listrik. Kencana Agri optimis bahwa kemitraan  mereka akan berkontribusi 
terhadap profitabilitas (tingkat perolehan laba) pada tahun 2015 karena memproduksi energi hijau. 

Kencana Agri mengklaim pendapatan mereka pada tahun 2014 menurun 38 persen menjadi US$ 176,5 
juta, sebagai akibat dari penurunan volume penjualan CPO, ditambah dengan harga jual rata-rata yang 
lebih rendah (“ASP”) CPO. Volume penjualan CPO mencatat penurunan dari 36 % menjadi 210.657 MT 
dan ASP menurun dari US $ 717 menjadi US $ 708. Laba kotor meningkat sebesar 33 persen menjadi US $ 
40.100.000 sementara Laba operasi meningkat menjadi US $ 25.400.000. Secara keseluruhan laba bersih 
setelah pajak dari US $ 7,2 juta merupakan perubahan yang signifikan dari kerugian sebesar US $ 10,7 
juta di tahun 2013. Kinerja yang lebih baik terutama disebabkan produksi TBS yang lebih tinggi, tingkat 
ekstraksi minyak yang lebih baik dan signifikan rendah kerugian selisih kurs tahun ini. Total aset meningkat 
sebesar 6 persen dari US $ 482.400.000 di  tahun 2013 menjadi US $ 511.000.000 juta pada  tahun 2014. 

Hal itu disebabkan terutama karena beberapa hal: Pertama, aset Lancar, terdapat penurunan piutang 
usaha dan piutang lainnya sebesar US $ 16,6 juta sebagai hasil dari penjualan yang lebih rendah pada tahun 
2014; penurunan aset lainnya sebesar US $ 2,5 juta sebagai hasil reklasifikasi dari pembayaran di muka 
penggunaan hak dan properti tanah, tetap pada saat realisasi sepanjang tahun; Kedua, aset tidak lancar,  
terjadi pPeningkatan US $ 6,3 juta pada property tetap. Hal ini terutama disebabkan penambahan US $ 25,0 
juta dari biaya depresiasi US $ 7,2 juta dan pengambilan pembangkit listrik sebagai aset tetap sebesar US $ 
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9.400.000 setelah divestasi untuk joint venture entitas; terjadi peningkatan US$ 26.900.000 dalam nilai aset 
konsesi dan pengolahan kebun, disebabkan terutama untuk jenis biaya yang dikeluarkan pada penanaman 
baru dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, memperoleh nilai wajar perubahan dan kapitalisasi 
bunga dan depresiasi; terjadi peningkatan US $ 11.500.000 piutang lainnya yang terutama jumlah piutang 
perusahaan patungan yang sebelumnya dieliminasi pada konsolidasi, saat itu anak perusahaan dari US 
$ 12,4 juta diimbangi oleh penurunan piutang lain-lain sebesar US $ 900K; terjadi peningkatan US $ 3,5 
juta pada hak penggunaan lahan sebagai akibat dari biaya yang dikeluarkan pada konversi status tanah, 
diimbangi oleh pelucutan hak bagi pemilik sebelumnya. 

Jumlah kewajiban meningkat 7 persen dari US $ 316.900.000 pada tahun 2013 untuk US$ 338.300.000 
di FY2014, disebabkan karena  beberapa hal: Pertama, Kewajiban lancar mengalami peningkatan dari US$ 
7,6 juta menjadi US$ 98,0 juta, terutama karena terjadi kemudahan dalam kewajiban keuangan lain dari 
US $ 6,0 juta sebagai hasilnya pembiayaan kembali dengan pinjaman jangka panjang; Kedua, Kewajiban 
Tidak Lancar mengalami peningkatan dari  US $ 28.900.000 menjadi US $ 240.300.000, terutama karena 
untuk kemudahan  dari pinjaman jangka panjang sebesar US $ 38.800.000 yang dihasilkan dari penarikan 
pinjaman baru diimbangi dengan pembayaran kemajuan perdagangan dari US $ 11.800.000. Ekuitas 
juga mengalami peningkatan dari US $ 165.500.000 menjadi US $ 172,7 juta karena keuntungan di tahun 
keuangan US $ 7,2 juta. Nilai aktiva bersih per saham biasa, meningkat menjadi 15,05 sen AS di tahun 2014 
dari 14,42 sen AS di tahun 2013.

Gambar 7. Trend Produksi Kencana Agri

Perolehan keuntungan Kencana Agri didukung oleh keadaan  produksi TBS Kebun Sawit Inti Kencana 
Agri yang meningkat pada tahun 2014 sebesar  527.118 MT. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan tahunan 
yang mencapai lebih dari 16 persen selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan perdana  positif karena didukung 
oleh semakin matangnya kelapa sawit Kencana Agri yang terdiri dari sekitar 31 persen dari total kelapa 
sawit. Secara umum, kelapa sawit mulai menghasilkan TBS setelah usia tanaman sekitar 36 bulan saat 
memasuki fase muda dan menjelang dewasa. Setelah itu, rata-rata hasil TBS kebun sawit akan meningkat 
secara eksponensial dari awal 5-6 MT / ha untuk sampai 22-28 MT / ha ketika mereka memasuki tahun 
pertama produksi tanaman.

4.3.2 Plasma dan Hutang Perbankan 

Tanah di Longkoga Barat dijual atas nama pemerintah desa seluas 36 hektar. Perusahaan membayar 
keseluruhan tanah itu atas nama Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT). Perusahaan mengaku sudah 
memberikan ganti rugi, kalau masyarakat tidak terima, maka itu urusannya dengan Kepala Desa. 
Perusahaan mengklaim sudah melaksanakan praktik akuisisi lahan sesuai dengan hukum yang berlaku 
dan koridor yang ada. Sebanyak seluas 37 hektar atas nama 14 orang, demikian jumlah lahan yang di 
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GRTT di Longkoga Barat. Sebagian tanah itu adalah kasus lama penyerahan lahan oleh masa Yudo sebagai 
kepala Desa Longkoga Barat dan Daeng Nurdin yang menjadi saksi, atas praktik tukar guling lahan ganti 
rugi masyarakat Bugis yang direlokasi ke Sepopoa. Tetapi lahan yang ditempati warga Bugis di Sepopoa 
ternyata bagian dari kawasan hutan.36 

PT Wira Mas Permai beralasan plasma tidak direalisasi karena belum ada ketetapan dari Bupati. 
Rencana plasma 20 persen dari 3000 hektar, jadi sekitar 600 hektar, dengan catatan sertifikat dari 
2800 hektar. Sementara itu, lahan 996 hektar adalah tanah yang bersertifikat berdasarkan pengakuan 
masyarakat. Saat kasus ini mencuat, perusahaan berjanji akan melaksanakan program pengadaan plasma 
pada tanah bersertifikat tersebut. Tetapi dalam perkembangannya, perusahaan ingkar janji dan berkelit, 
mereka mengajukan proposal baru; bahwa plasma tetap akan dibangun dalam satu hamparan lewat 
metode relokasi. Secara keseluruhan terdapat 1.040 hektar potensi plasma, sudah termasuk dengan lahan 
GRTT, demikian versi perusahaan. 

Sementara itu, model plasma yang diwacanakan di lapangan adalah sistem satu, semua kebun plasma 
diseragamkan dalam tata kelola oleh manajemen perusahaan. Model pembiayaan bank untuk plasma 
adalah pedoman cost per hektar Regional V Sulawesi. Pedoman ini fluktuasi ditetapkan harga berdasarkan 
tahun pengajuan ke Bupati. Sejauh ini pembiayaan yang nyata oleh PT Wira Mas Permai didapatkan 
dari Bank Mandiri dan BRI. Perusahaan beralasan, bahwa koperasi sudah diajukan sejak tahun 2010 dan 
sekarang sudah berada di tangan Dinas Koperasi Kabupaten Banggai. Dari tahun 2010-2015, pengajuan itu 
belum terealisasi, sehingga perusahaan mengajukan proposal kedua untuk rencana pengajuan baru tetapi 
harus ada surat penolakan dari dinas koperasi, dan sosialisasi di desa. Tetapi masyarakat curiga, proposal 
kedua ini justru adalah agenda untuk memperluas wilayah kebun baru sebab direncanakan dalam bentuk 
relokasi. Secara otomatis tidak mungkin ditempatkan dalam perkebunan yang sudah produktif, melainkan 
penyediaan lahan-lahan baru yang ditanami dari awal. Sebab, jika rencana ini berhasil, itu memungkinkan 
perusahaan untuk mengajukan kredit baru dengan nama kemitraan yang baru pula. 37  

Gambar 8. Neraca kredit plasma keseluruhan

Perbandingannya dapat dilihat pada neraca pada tabel di atas, jumlah fasilitas kredit dan saldo pinjaman 
bank yang diberikan oleh bank kepada warga pada akhir tahun pelaporan. Hal itu membuktikan bahwa 
Kencana Agri Group, telah memanipulasi struktur pembiayaan dan realisasi perkebunan dalam bentuk 
monopoli. Terbukti bahwa anak perusahaan tertentu dari kelompok Kencana Agri telah menerapkan 
Program Plasma menggunakan usaha perkebunan skema koperasi (Kredit Koperasi Primer Anggota atau 
“KKPA”) kerjasama dalam skema perkebunan kelapa sawit masyarakat setempat (Kebun Kelapa Sawit 
Rakyat atau “KKSR”) dan skema plasma independen (Plasma Mandiri). 

Pengembangan perkebunan ini dibiayai oleh fasilitas kredit investasi yang diberikan oleh bank yang 
ditunjuk ke desa melalui koperasi lokal sebagai perwakilan dari desa. Fasilitas kredit ini dijamin dengan 
sertifikat tanah yang dimiliki oleh desa dan jaminan perusahaan dari Kencana Agri.

Walhi Sulteng mencatat, sejak menggarap kebun sawit dengan luasan sekitar 6.000 ha di Kecamatan 
Boalemo pada 2009, anak usaha Kencana Agri Group, belum juga memenuhi kewajibannya. Padahal, 
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 98/2013, perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan 

36  Wawancara Kepala Divisi Plasma WMP (Kencana Agri Site Morowali) Heri tanggal 3 Juni 2015.  
37  Informasi ini keluar saat Fokus Group diskusi bersama masyarakat Longkoga Barat, Malik Makmur, Sampakka dan Lembah 

Tompotika, 2015. 
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diwajibkan membangun kebun untuk masyarakat (perkebunan plasma) paling rendah 20 persen dari total 
luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan.38

Gambar 9. Rencana pembiayaan perkebunan lanjutan 

4.3.2 Peringkat Bank dan Praktek Perusahaan

Dari hasil pemeringkatan ResponsiBank, nampak bahwa 2 grup perbankan terbaik dalam berbagai tema 
dan sektor yang dinilai, adalah juga bank yang berinvestasi melalui pembelian saham PT Kencana Agri, 
sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Kedua bank ini masing-masing merupakan 
salah satu dari sepuluh grup perbankan terbesar di dunia, yaitu Citibank dan HSBC.

Ini menunjukkan bahwa walaupun telah memiliki pedoman yang relatif cukup baik dalam memandu 
pemberian pinjaman dan investasi bank kepada proyek atau perusahaan, dalam prakteknya investasi 
cabang-cabang usaha dari grup-grup perbankan tersebut belum ada sama sekali mekanisme untuk 
melakukan pengawasan –yang hasilnya dapat mempengaruhi keputusan investasi - terhadap perusahaan 
dan anak-anak perusahaan yang mereka biayai (baik melalui pinjaman maupun investasi saham). 

Grup Citibank misalnya, yang memperoleh skor 5,5 untuk tema hak-hak buruh dalam dokumen resminya 
telah menyatakan bahwa ia sepakat mengadopsi prinsip-prinsip dalam IFC Performance Standards (PS), 
khusus PS 3 mengenai buruh dan kondisi kerja, dan memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan PS 3 
ini. Namun pada kenyataannya Citibank Nominees Singapore (perusahaan jasa keuangan yang adalah 
bagian dari Grup Citibank) masih merupakan pemegang saham terbesar dari Kencana Agri, yaitu sebesar 
68,327,000 lembar saham atau sekitar 5.95 persen. Dengan demikian tidak nampak ada keterkaitan antara 
kebijakan grup Citi dengan praktek investasi anak-anak perusahaannya.  

Begitu juga halnya dengan HSBC, dimana HSBC Nominees Singapore (perusahaan jasa keuangan yang 
adalah bagian dari Grup HSBC) masih memiliki saham di Kencana Agri sejumlah 5,623,000 lembar saham 
atau sekitar 0.49 persen. Padahal, grup HSBC mendapatkan skor 5,8, yang masuk kategori baik, dalam tema 
hak-hak buruh. Jika konsisten, seharusnya HSBC dapat meminta seluruh anak perusahaannya untuk tidak 
berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran.

OCBC-NISP menyebutkan bahwa salah satu kriteria penilaian prospek bisnis debitur adalah upaya 
debitur untuk mengelola lingkungan, terutama untuk peminjam berskala besar dengan dampak signifikan 
terhadap lingkungan. Dengan skala usaha sebesar Kencana Agri, seharusnya ada upaya untuk mengecek 

38  http://industri.bisnis.com/read/20150319/99/413536/wiramas-permai-didesak-bangun-inti-plasma
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kebenaran klaim bahwa perusahaan dimana ia berinvestasi tidak melakukan pengelolaan lingkungan 
dengan baik. Padahal, bagian dari grup OCBC yaitu perusahaan pembiayaan OCBC Securities Private 
Limited memiliki 4,820,000 lembar saham atau sekitar 0.53 persen saham di Kencana Agri.

Anak dari grup CIMB yaitu CIMB Securities Singapura memiliki saham sebanyak 4.906.000 lembar 
saham atau sekitar 0.43 persen. Ini senada dengan hasil penilaian responsiBank, dimana skor CIMB 
memang sangat rendah dan tidak menunjukkan adanya sensitifitas terhadap isu-isu hak asasi manusia dan 
lingkungan hidup.



5.1 Kesimpulan
Pembangunan kebun plasma menjadi kamuflase bagi perusahaan sawit untuk mendapatkan ijin 
pembangunan kebun kelapa sawit. Berdasarkan hasil riset ini ditemukan fakta bahwa PT Wira Mas Permai 
yang berdiri di bawah bendera Kencana Agri, sama sekali tidak membangun kebun plasma yang merupakan 
kewajiban mereka dan prasyarat utama pembangunan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut 
telah menipu pemerintah dan penyandang dana dengan melaporkan bahwa mereka telah merealisasikan 
pembangunan kebun plasma. Dalam peraturan menteri pertanian (Permentan 26 Tahun 2007/Permentan 
98 Tahun 2013), setiap perusahaan perkebunan sawit berkewajiban untuk mengusahakan lahan masyarakat 
sekitar 20 persen melalui model kemitraan. Tetapi dalam kasus PT Wira Mas Permai, hal itu tidak terwujud. 
Wacana plasma malah melahirkan masalah-masalah serius.

Perusahaan sawit memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pola kemitraan 
kebun plasma untuk mengeksploitasi petani dan pemilik tanah setempat. Masyarakat tidak memahami 
tentang mekanisme kemitraan (plasma), karena sejak awal tidak ada informasi yang detil dan jelas yang 
disajikan (disampaikan) pihak perusahaan maupun Pemerintah terkait dengan pola kemitraan yang bisa 
diterapkan.

Bank berkonstribusi secara tidak langsung terhadap masalah-masalah pelanggaran hak masyarakat 
dan hak-hak pekerja, dan tidak melakukan praktek baik sebagaimana garis kebijakan keberlanjutan 
mereka. Investasi yang besar dari bank dalam bentuk kepemilikan saham dan pemberian pinjaman 
digunakan untuk mendanai pengembangan perkebunan sawit yang seringkali bermasalah, misalnya terkait 
dengan pelepasan hak atas tanah, kewajiban pembangunan kebun plasma minimal 20 persen dari total 
luas arel kebun yang diusahakan perusahaan dan juga eksploitasi dan penyangkalan hak-hak buruh, laki-
laki dan perempuan. Total investasi Kencana Agri 20 sampai 30 persen uang yang digunakan dalam praktik 
perkebunan adalah uang perbankan/kredit berasal beberapa bank diantaranya, DBS Bank, Danamon, dan 
BNI. Sedangkan kepemilikan saham dimiliki oleh bank-bank internasional dan regional raksasa seperti 
Citibank, HSBC, CIMB dan OCBC, yang memiliki kebijakan keberlanjutan yang cukup baik, namun tidak 
diimplementasikan dalam praktek investasinya. 

Perusahaan sawit banyak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh di lokasi 
penelitian, dan menyangkali komitmen keberlanjutan induk perusahaan ybs. Antara lain pemberian 
upah dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP) dan kondisi kerja yang berat bagi buruh perempuan seperti 
bekerja saat hamil dan pasca melahirkan buruh-buruh perkebunan juga tanpa jaminan sosial tenaga kerja 
sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Situasi ini 
diperparah dengan ancaman PHK bagi buruh yang terlibat membangun Serikat Buruh.

Pengembangan perkebunan sawit tidak mempertimbangkan ancaman kerusakan lingkungan. 
Kerusakan lingkungan yang kian serius tanpa ada upaya penanganan penting dari perusahaan dan 
pemerintah. Krisis ekologis, sebagai dampak dari meluasnya pembukaan zona-zona lindung mulai 
juga muncul di Desa Samaku. PT WMP mengubah alur sungai sehingga  mempengaruhi debit air untuk 

Kesimpulan  
dan Rekomendasi



38

kepentingan pengairan sawah. Pasca pembukaan lahan sawit, sekitar 4-5 lima tahun ada desa gagal panen 
karena serangan hama tikus akibat okupasi Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Pati-pati yang adalah 
habitat binatang endemik Rusa dan Anoa.   

5.2 Rekomendasi 
Pemerintah agar meninjau ulang dan melakukan pemantauan terhadap implementasi mekanisme 
kebun plasma, serta mendiseminasikan pengetahuan tentang ini kepada petani. Mekanisme kebun 
plasma, yang tujuannya positif, yaitu memberdayakan petani kecil dan buruh tani sehingga memiliki daya 
tawar dengan perusahaan-perusahaan besar, pada kenyataannya diakali dengan berbagai cara oleh pihak 
perusahaan. Pemerintah harus meninjau efektifitas pendekatan ini dan dibarengi dengan pemantauan 
implementasinya di lapangan, sehingga tidak dimanipulasi oleh pihak perusahaan. Juga penyadaran dan 
diseminasi informasi tentang mekanisme perkebunan plasma yang seharusnya harus diberikan kepada 
petani agar dapat menuntut haknya jika dilanggar pihak perusahaan.

Tindakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan dan 
menimbulkan konflik social. Hokum ketenagakerjaan sudah jelas mengatur tentang pesangon dan hak-
hak buruh perempuan. Jika terjadi pelanggaran, tindakan hokum harus diambil dengan tegas. Dinas Tenaga 
Kerja maupun Perkebunan harus memantau praktek-perburuhan di lapangan dan tegas melanjutkan kasus 
pelanggaran secara hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mendorong perbankan yang beroperasi di Indonesia agar 
memasukkan risiko social dan lingkungan sebagai persyaratan pemberian pinjaman, dan melakukan 
due diligence dan monitoring pelaksanaannya dalam proyek-proyek besar yang berisiko. Kerap kali bank 
menyatakan memilki berbagai komitmen keberlanjutan, tetapi pada kenyataannya tetap membiayai 
perusahaan-perusahaan bermasalah. Dengan belum dijadikannya isu social dan lingkungan hidup sebagai 
salah satu risiko pemberian pinjaman dan investasi, tidak aka nada audit dan proses due diligence terhadap 
pelaksanaannya di lapangan oleh debitur.

Dorongan bagi konsumen untuk memberikan sanksi reputasi bagi perusahaan-perusahaan 
pelanggar hak dan juga bank-bank yang melanggar komitmen dan kebijakan keberlanjutan mereka. 
Mengingat belum adanya peraturan dan tindakan yang tegas dari baik penegak hukum maupun lembaga 
pemerintah yang bersangkutan, peran masyarakat sipil dalam melakukan diseminasi praktek-praktek 
pelanggaran hak dan perusakan lingkungan kepada public dan konsumen harus terus dilakukan agar dapat 
menjadi sarana untuk memberikan efek jera kepada perusahaan dan bank-bank bermasalah dari aspek 
reputational risk mereka.
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Shareholding held by the publik

Based on the information available to the company as at 17 March 2015, approximately 21.82% of the issued ordinary 
shares of the Company is held by the publik and, therefore, Rule 723 of the Listing Manual issued by the Singapore 
Exchange Securities Trading Limited is complied with.

Substantial shareholders

Name of shareholders

      Direct Investment  Deemed interest

    No. of shares  % of shares  No. of shares  % of shares

Kencana Holdings Pte. LTd  610.220.896                      53    -   - 

Newbloom Pte. Ltd   229.608.944                      20    -   - 

Wilmar International Limited   -  -    229.608.944  20 

Henry Maknawi 7.099.880                        1   610.220.896  53 
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