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Executive Summary

This report is result of evaluation the progress of land tenure conflicts at Riding Village,
Oki district. Base on a land tenure conflict research was conducted at Riding village last
year which two conflicts has not meet resolved yet. There are two conflicts occurs, such:
Case 1 was regarding the conflicts on land tenure and natural resource management,
involving the local communities and PT.Bumi Mekar Hijau (SBA.Group) and case 2 was
the open conflict between villagers in Riding and Local Government of OKI. The villagers
declined public policies of the previous authority on the administrative boundaries in
Sungai Panyabungan because of division of Air Sugihan Sub-district in 1996. Such
refusal has caused a conflict over the “administrative boundaries” between Riding Village
and Bukit Batu Village, Air Sugihan Sub-district.

The objectives of a case study on conflicts of overlapping of land use rights and land
resources management; 1) Evaluate the development of and actions taken towards the
earlier analyzed conflicts in OKI District-Riding Village, considering all stakeholders
involved. 2) Assist the relevant District, Sub-District and Village Government parties and
Private Sector parties to develop an integrated plan of action to manage existing conflicts
in OKI District-Riding Village, based on the conflict analysis and conflict management
strategy, approach and activities developed earlier by the Project. 3). Assist the
implementation of selected actions from this plan, 4). Integrate a conflict management
component within the participatory village land use planning model. Work together with
the participatory planning specialist and the MSF Working Groups.

Stakeholder’s analysis approaches used to evaluate of tenure conflicts progress at Riding
village during one-month working days (June-August 2006) with stakeholders analysis
approaches and activities, following :

1. Identify of all stakeholders involving in tenure conflicts.
2. Determinate all stakeholders’ interest, motive and priority
3. Evaluate of status and progress to resolve the conflicts.
4. Intensive discuss with all stakeholders on conflicts consequences, risk and

implications.

The key questions for all stakeholders; what the conflicts will keep in long-term period or
kind of agreements needed to solve the conflicts.

Findings and recommendations

1. In general, challenges and opportunities to promote and increasing the large of
investation development by companies, such as forestry plantation sector (pulp
and papers), agriculture sector and tree plantations sector in South Sumatra
Province, how to implement the minimize or reduce of tenure conflicts
(overlapping of land use rights and land resources management).

2. Causes of tenure conflicts at South Sumatra indicate similarly pattern of conflicts
such: overlapping of land use rights, unclear of land boundaries or village
administration boundaries.

3. Models and pattern the resolve of conflict has developed by Government or
company is ineffectively to handle these conflicts. Security and law enforcement
approaches is common used by companies and government in the conflict
management.
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4. Peoples of Riding combined strategies to pursue the objectives of land claiming
such; organizing, lobbies, out of resource, cooperation with other villages and
demonstrations and focusing the target case by case.

5. Commitment of stakeholders applying all of point of agreements that its a key
point to smooth of discussions or negotions to pursue the conflict management.

6. The progress of conflict on land use rights between Riding peoples with the SBA
Woods Industry has met an agreement, which the company management has
agreed to allocate the numbers of land for the Riding peoples. In line with majority,
peoples said which the company management agreed to transfer of land about
10.000 Ha. But, different information

7. In moment, representatives of Riding Peoples and company management were
conducting intensive negations to design the draft of agreements.

8. The representatives of company and village peoples including some members of
technical team (has been trained for Land use planning approach) were
conducting the measurement and mapping in the field which to determine
accurately of land will be allocated.

9. Substantially, a progress of the open conflict on the administrative boundaries in
Sungai Panyabungan because of division of Air Sugihan Sub-district in 1996 has
stagnant. In spite of the Local government has established the new of Pangkalan
Lampam sub districts, but the village boundary has not changed in Sungai
Panyabungan.

10. In line the established of new sub-district in September of 2005, part of sub village
III (Dusun III) included the Bukit Batu village. At moment, Riding village
government still do serving the peoples such: make an Identity card and Identity
family cards. However, this case the local government is not refusal yet.

11. Part of sub-village III, PT.Persada Sawit Mas who is investor for oil palm plantation
has land concession (letter of permitted) from government. However, a company
will get a case of conflict, if the company fails to accommodate and aspiration both
of the two villages (Riding and Bukit Batu).

12. Issues, challenges and opportunities to build the common of understanding and
synergizing on post of peace of conflicts between Riding peoples and SBA WI
company management, followings: 1) Commitment to following each of
agreements, 2) Increased the common of understanding regarding the land
allocated rights, 3) Build the common of understanding on model land use and
land management.

13.While, challenges of PT.PSM who will be managed the oil palm plantations at sub–
village of Riding is to how to build common of understanding with the villagers in
two villages.
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Recommendations

Based on the abovementioned conditions, it was a necessity for stakeholders to consider
active participation in building the synergizing of peace of post conflict management and
minimizing the conflicts. Therefore, it is recommends as follows:

A. Building the sustainable peace of post conflicts among stakeholders (Village
people and company management of SBA WI)

1. Clear and comprehensive dialogue for the Riding peoples regarding on
transfer of land including: progress, status, mechanism and implication

 Communicate and disseminate the information for Riding peoples on points
of agreement immediately. Most of important, a clear of information’s will be
significant close the information and reduce of conflicts.

 In regularly, Local government and company management should be
tranparency explained regarding on issues, following:

o Progress of mechanisme process has been done or do regarding
to land tranfers (including; permitt process by top level of company
managrment or forestry departement), How long the process it?

o Sizeable land will be fix transfer of lands which its agreed by
company management.

o Clear intrepretations on status of land transfers (including: land use
rights) and also what is consequency and implication for village
peoples.

o Status of tax for land tranferred, beside of the decree of forestry
Ministry that the company should be paid taxes.

2. Design a master plan and land management strategy.

A Comprehensive master plan should be design to formulate of land use and
land management strategy. Design of a master plan should involving
representatives of stakeholders which of assumptions the number of land
transfer almost the proposal by Riding people.

Main reasons to design a master plan:

o Large of scale land
Large of scale land will be transfer for peoples. .

o Developed of land suitable
Unclear, totality of land use could be developing for socio economic
development (Agriculture, tree crop plantations). Assessment of land
suitability and soil analysis should be considering taking decisions.

o Make an infrastructure and the other facility.
Infrastructures and roads should be considering supporting access the
peoples for whole areas. Roads facility and canals is important to bring
the primary production. Beside of building facilities such roads and canals
will be significantly reducing the land available.



Membangun masa depan:

4

o Distribution and land allocated.
Distribution and land allocation for Riding peoples should be considering
results of soil analysis and land suitability or roads and canals planning.

o Develop an integrated farming system models.
Data and information reliable of soil analysis and land suitability
assessment used to farming system development with the market oriented.
However, the farming system will develop its long-term benefit in socio-
economic/livelihoods for local peoples, which it is contributing to natural
resources protection.

3. A cooperative (economic enterprise) base on Land management strategy.

A cooperative model (economic enterprise) is option and model for suitable
land management in peat land. Recommend of a cooperative, according the
decree of Forestry Ministry which the company should be supporting a
cooperative model in village level. Beside of a cooperative could be supporting
the agriculture materials availability (seeds quality, fertilizers and pesticide),
and with the agriculture extension.

Establish post- peace of conflicts tenure and village boundaries.
The village boundary conflict occurs in sub village III that is complicated between
Riding village with Bukit Batu village. Although, the local government has established
new sub-district but the roots of problem that it is not resolved.

Alternative options in future:
1. The local government gives opportunities for peoples who are live in sub

village III to make referendum that is follow the Riding village or Bukit Batu
village.

2. The local government will give an opportunity for sub village III wild become
the new of village (Preparation of village). .

3. Management of PT Persada Sawit Mas should be accommodating of
aspiration of both Riding Village and Bukit Batu village regarding the oil palm
development.
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Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merupakan dokumentasi dari hasil evaluasi kemajuan penyelesaian kasus
konflik tenurial didesa Riding. Berdasarkan dari hasil penelitian tahun sebelumnya, belum
ada titik temu penyelesaian dua kasus konflik tenurial di desa Riding yaitu: 1) konflik
tenurial, antara masyarakat Desa Riding dengan Manajemen Perusahaan Hutan
Tanaman Industri, PT.Bumi Mekar Hijau (SBA Woods-Sinar Mas Group) berkaitan
dengan perbedaan persepsi tumpang tindih tata batas wilayah kerja perusahaan dengan
masyarakat desa Riding, dan 2). Konflik tumpah tindih, sebagian wilayah dusun secara
administrasi pemerintahan desa antara Desa Riding, Kecamatan Pampangan yang saat
ini merupakan bagian dari Kecamatan Pangkalan Lampam dengan Desa Bukit Batu,
Kecamatan Air Sugihan pada Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penelitian studi kasus lanjutan ini bertujuan untuk: 1). Mengevaluasi perkembangan dan
berbagai aksi yang telah diambil berdasarkan dari analisis dan rekomendasi konflik
terdahulu di Oki dengan mempertimbangkan semua stakeholders yang terlibat. 2).
Membantu pemerintah kabupaten, kecamatan dan Pemerintahan Desa dan Sektor
swasta (perusahaan) untuk mengembangkan rencana aksi secara terpadu untuk
mengelola konflik yang ada di desa Riding berdasarkan analisis dan strategy pengelolaan
konflik, 3). Mendukung pengimplementasian kegiatan terpilih dari perencanaan bersama,
4). Membantu pengintegrasian komponen pengelolaan konflik kedalam model
perencanaan penatagunaan lahan desa secara partisipatif.

Evaluasi konflik lahan ini dilakukan selama satu bulan kerja pada priode Juni sampai
Agustus 2006 dengan mengidentifikasi dan menganalisis para stakeholders yang terlibat
secara langsung maupun masyarakat dengan melakukan wawancara semi terstrukstur
dan diskusi secara mendalam dan berulang, survey dan observasi lapangan. Pendekatan
analisa multi pihak digunakan untuk mengevaluasi kemajuan proses penyelesaian konflik
tenurial di desa Riding:

1. Mengidentifikasi segala pihak yang terlibat dengan konflik tenurial (HTI), baik
secara langsung maupun tidak langsung (stakeholders analysis)

2. Menganalisis kepentingan pihak yang terlibat konflik (motif, alasan, harapan)
3. Mengevaluasi status dan kemajuan proses penyelesaian konflik
4. Mendiskusikan konsekuensi, resiko dan implikasi dari kasus tenurial.

Pertanyaan kunci yang didiskusikan kepada berbagai pihak (stakeholders) adalah:
Apakah konflik tenurial ini akan dipelihara secara berkepanjangan atau bentuk
kesepakatan dan solusi apa yang diperlukan untuk penyelesaian konflik yang dapat
diterima oleh berbagai pihak yang bersengketa.

TEMUAN DAN REKOMENDASI.

1. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah di Sumatera
Selatan dalam pengembangan investasi oleh perusahaan-perusahaan terutama
sektor perkebunan, hutan tanaman industri dan pemanfaatan sumber daya alam
lainnya adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip ”minimal konflik tenurial
(pemanfaatan dan hak penguasaan lahan)”.

2. Berbagai penyebab kasus sengketa tanah yang terjadi di Sumatra Selatan
memperlihatkan pola yang hampir sama antara lain berkaitan dengan tumpang
tindih lahan, perbedaan persepsi tata batas yang tidak jelas dilapangan, antara
masyarakat dengan perusahaan (perkebunan dan hutan tanaman industri)
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maupun perebutan tata batas desa yang akhirnya melibatkan antar Pemerintah
Kabupaten

3. Model dan pola penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah
maupun perusahaan belum sepenuhnya dapat menyelesaikan secara tuntas
berbagai konflik tenurial. Pendekatan dengan menggunakan pihak keamanan dan
tindakan penegakan secara hukum merupakan suatu bentuk umum dalam
rangka pengelolaan konflik

4. Komitment semua pihak untuk mengimplementasikan setiap butir-butir
kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati secara bersama merupakan
suatu kunci untuk memperlancar proses negosiasi-negosiasi dalam
kerangka penyelesaian konflik.

5. Masyarakat Riding dalam melakukan protes dan memperjuangkan tuntutan
mereka menggunakan berbagai kombinasi strategi seperti; Pengorganisasian,
lobi, meminta bantuan pihak lain, demonstrasi dan kerjasama antar desa, dan
terfokus pada kasus per kasus.

6. Hasil evaluasi penyelesaian kasus konflik tenurial antara masyarakat Riding
dengan Manajemen Perusahaan PT. Bumi Mekar hijau (SBA Wood Groups) telah
menemukan suatu titik temu, dengan adanya kesediaan manajemen Perusahaan
untuk menyerahkan sebagian areal kerja perusahaan kepada masyarakat Riding.
Kesamaan informasi yang telah beredar secara luas dari masyarakat Riding
mengungkapkan, Manajemen Perusahaan PT Bumi Mekar Hijau akan
menyerahkan lahan seluas 10.000 Ha kepada masyarakat Riding. Masyarakat
akan mengelola lahan tersebut secara induvidu.

7. Namun, informasi tentang luas lahan yang akan diserahkan ini masih berragam.
Pada butir–butir draft kesepakatan yang sedang dinegosiasikan secara intensif
antara wakil-wakil masyarakat Riding dengan manajemen Perusahaan, belum ada
klausul yang secara tegas berapa jumlah lahan yang akan diserahkan.

8. Perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau bersama wakil dari masyarakat Desa Riding
termasuk tim teknis desa P3LD (Perencanaan Partisipatif Penataan Lahan Desa
Riding) sedang melakukan pengukuran lapangan untuk menentukan ketepatan
lokasi dan luas areal dilapangan serta penataan tata batas areal yang akan
diserahkan kepada masyarakat.

9. Secara substansi penyelesaian konflik tata batas antara desa Riding dengan
desa Bukit Batu belum ada kemajuan. Pembentukan kecamatan baru Pangkalan
Lampam sebagai bagian pemekaran dari Kecamatan Pampangan tahun 2005,
hanya memperkuat dan penegasan tata batas kedua desa dan tetap di Sungai
Panyabungan. Sampat saat ini, Pemerintah Riding telah memberikan pelayanan
ke dusun III secara administrasi pemerintahan seperti: Pembuatan Kartu
Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari desa Riding, tanpa
penolakan dari Pemerintah Kabupaten.

10. Pada wilayah Dusun III terdapat status lahan berupa Areal Penggunaan Lain
yang menurut versi sebagian masyarakat kedua desa tersebut telah dikuasai oleh
perusahaan perkebunan sawit PT.Perdana Sawit Mas yang telah mendapat izin
prinsip untuk perkebunan sawit dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kemungkinan PT.PSM ini akan mengalami kasus yang sama dengan
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PT,BMH/SBA WI, jika pendekatan yang dilakukan tidak dapat mengakomodasi
aspirasi dari kedua desa tersebut.

Tantangan dan peluang paska kesepakatan:

A. Paska kesepakatan antara masyarakat Riding dengan PT.BMH/SBA WI

1. Komitmen terhadap setiap kesepakatan.
Pembelajaran berharga pada hasil kajian tahun sebelumnya (tahun 2005),
menunjukkan keterlambatan maupun tidak konsistennya diantara salah satu pihak
untuk memenuhi komitmen waktu dan menindak lanjuti setiap hasil kesepakatan
pada berbagai pertemuan secara formal merupakan salah satu pemicu semakin
memanasnya kondisi konflik sosial ataupun sebagai faktor penghambat dalam
proses percepatan penyelesaian konflik.

2. Menyamakan kesepahaman berkaitan dengan penyerahan lahan.
Saat ini, terjadi perbedaan mendasar pemahaman tentang rencana penyerahan
lahan yang berkaitan dengan 2 hal penting yaitu: 1). Luas Lahan yang akan
diserahkan, 2). Pengertian tentang penyerahan lahan. Secara ringkas
konsekuensi dan implikasi dari perbedaan pemahaman tersebut sebagai berikut:

2.1. Luas lahan yang akan diserahkan.
Perbedaan mendasar terjadi ketidakseragaman informasi berkaitan
dengan luas lahan yang akan diserahkan. Sebagian besar masyarakat
menyatakan, manajemen perusahaan telah bersedia menyerahkan seluas
10.000 Ha lahan kepada mereka. Namun, wakil-wakil masyarakat Riding
maupun perusahaan yang sedang membahas draft dokumen butir-butir
nota kesepakatan menyatakan, belum ada klausul yang secara tegas
menjelaskan; luas lahan maupun bentuk status lahan yang akan
diserahkan.

Penyamaan informasi tentang luas lahan merupakan suatu isu kritis yang
perlu diantisipasi kedepan, dengan asumsi kemungkinan resiko sebagai
berikut:
a. Perusahaan merealisasikan penyerahan 10.000 ha kepada

masyarakat, kemungkinan resiko terjadinya persoalan konflik massal
akan semakin minimal.

b. Perusahaan merealisasikan penyerahan lahan dibawah 10.000 Ha,
dengan resiko memerlukan waktu yang panjang untuk menegosiasikan
ulang dengan wakil masyarakat. Kemungkinan berpeluang akan
terjadinya potensi konflik sosial baru tidak dapat dihindarkan, apabila
masyarakat tidak dapat menerima keputusan akhir dari manajemen
perusahaan tentang jumlah luas lahan yang akan diserahkan.

2.2. Pengertian tentang penyerahan lahan.
Pengertian dari penyerahan lahan masih terjadi perbedaan antara
masyarakat dengan perusahaan terutama berkaitan dengan status lahan.
Masyarakat memaknai penyerahan lahan sebagai penyerahan status lahan
yang berkaitan dengan hak penguasan atau kepemilikan lahan. Dipihak
lain, wakil manajemen perusahaan beranggapan lahan yang akan
diserahkan kepada masyarakat hanya berupa “hak pengelolaan lahan’
dan bukan penyerahan “status penguasan lahan/ kepemilikan lahan”.
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3. Pengalokasian dan pendistribusian lahan
Pembagian dan pendistribusian lahan ditingkat masyarakat yang tidak menganut
prinsip-prinsip keterbukaan dan berkeadilan tidak jarang berpotensi terjadinya
permasalahan baru pada paska damai setiap konflik tenurial. Kemungkinan
permasalahan baru tersebut cenderung berupa konflik laten (tertutup) secara
horizontal, jika sistem dan mekanisme pengalokasian maupun pendistribusian
lahan tidak mempertimbangkan secara cermat aspirasi dan masukan dari
masyarakat maupun dari pihak-pihak berkepentingan lainnya. Masyarakat telah
merancang suatu sistem dan mekanisme pengalokasian dan pembagian lahan.
Setiap jiwa penduduk Desa Riding akan mendapatkan hak yang sama berupa
lahan seluas 2 Ha.

4. Membangun kesepahaman tentang model penggunaan dan pengelolaan
lahan.
Beberapa tantangan dan isu yang berkembang berkaitan dengan model
penggunaan dan pengelolaan lahan tersebut antara lain: 1). Pilihan sistem usaha
tani dan jenis tanaman, 2). Pengalihan Fungsi Lahan, dan 3). Model pengelolaan
lahan. Secara ringkat, tantangan dan isu-isu tersebut sebagai berikut:

Isu pertama, pilihan sistem usaha tani dan jenis tanaman akan
dikembangkan.
Perbedaan persepsi tentang jenis tanaman yang akan dikembangkan juga
merupakan salah satu isu penting, antara sistem monokultur karet ataupun sawit
yang menjadi pilihan masyarakat dengan tanaman acasia maupun tanaman
kehidupan lainnya yang dipromosikan oleh perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau.
Konflik penggunaan lahan maupun pemilihan jenis tanaman yang akan
dikembangkan ini merupakan salah satu tantangan lain yang perlu disingkapi.

Isu kedua, Pengalihan fungsi Lahan.
Pada paska penyerahan lahan, masyarakat akan melakukan alih fungsi sebagian
lahan untuk dijadikan areal pengembangan pemukiman ataupun perumahan baru
secara permanen merupakan suatu kemungkinan yang perlu dipertimbangkan
kedepan. Hal ini dilatari oleh:

Pertama, sebagian dari lahan gambut ini akan mengering sebagai dampak
selesainya pembuatan jalan dan berbagai kanal oleh perusahaan terutama
diareal kerja perusahaan.
Kedua, terbatasnya lahan darat yang dimiliki oleh Desa Riding sehingga tidak
tertutup peluang, lahan-lahan yang potensial dan layak dijadikan untuk areal
perumahan akan dijadikan pengembangan areal pemukiman atau perumahan
baru secara permanen sebagai implikasi pertumbuhan penduduk jangka
panjang.
Ketiga, lancarnya transportasi jalan darat dari desa Riding ke Kecamatan Air
Sugihan akan berimpilikasi positif terhadap aksessibilitas dan peluang
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dikawasan Riding
maupun aksessibilitas bagi PT.Bumi Mekar Hijau (SBA Woods Industry).

Isu ketiga, Model pengelolaan lahan.
Pada saat ini, wacana yang berkembang ditengah masyarakat, mereka akan
mengelola lahan tersebut secara induvidu ataupun oleh masing-masing keluarga.
Namun demikian, berapa luas lahan gambut yang layak untuk dikelola masih
belum tersedia data yang tepat. Selain itu, kemungkinan pembuatan kanal
ataupun pembuatan sarana dan transportasi jalan perlu dipertimbangkan.
Pembuatan infrastruktur jalan diperlukan untuk memudahkan dan pemerataan
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kelancaran aksessibilitas setiap induvidu menjangkau areal usaha tani di areal
gambut seperti pengangkutan sarana produksi pertanian (bibit yang berkualitas,
pupuk) maupun transportasi hasil produksi usaha tani.

B. Penyelesaian kasus konflik tata batas kecamatan Air Sugihan dengan
Kecamatan Pangkalan Lampam.

1. Pembentukan Kecamatan baru, secara substansi tidak menyelesaikan akar
permasalahan tata batas desa. Oleh karena, tata batas kecamatan atau tata
batas administrasi desa Riding dengan desa Bukit Batu tidak mengalami
perubahan dan tetap di Sungai Panyabungan.

2. Masyarakat Riding tidak melakukan protes tentang tatabatas pada saat ini,
dengan alasan:

a. Memfokuskan penyelesaian masalah konflik lahan dengan manajemen
perusahaan PT.BMH/SBA Woods.

b. Pemerintah Riding masih tetap memberikan pelayanan secara administrasi
pemerintahan kepada masyarakat di dusun III seperti pembuatan Kartu
Penduduk dan Kartu Keluarga, tanpa penolakan dari Pemerintah.
Meskipun Pembentukan kecamatan ini telah dilakukan sejak tahun 2005,
namun hasil observasi ke Dusun III pada bulan Agustus 2006.

3. Secara tidak lansung, keberadaan PT.PSM yang akan mengelola perusahaan
sawit di dusun III, akan mengangkat kembali persoalan tata batas desa,
apabila perusahaan tidak dapat mengakomodasi aspirasi dari kedua desa
Riding dan desa Bukit Batu.

Rekomendasi.

Berdasarkan tantangan dalam membangun sinergi berkelanjutan paska kesepakatan
damai perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Membangun keberlanjutan paska damai konflik tenurial antara masyarakat
Riding dengan manajemen Perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau.

1. Memperjelas ”kemajuan proses, status, mekanisme dan implikasi
penyerahan hak penyerahan lahan kepada masyarakat.

Mengkomunikasikan secara efektif dan menyebarluaskan informasi setiap butir-
butir kesepakatan yang dirumuskan secara bersama bertujuan untuk mengurangi
keragaman informasi terutama pada semua komponen masyarakat Riding. Hal
ini merupakan suatu kunci penting untuk mengantisipasi kemungkinan gejolak
baru ditengah masyarakat. Pemerintah dan manajemen perusahaan perlu
menjelaskan secara terbuka berkala kepada masyarakat secara luas terutama
yang berkaitan dengan kemajuan proses penyerahan lahan kepada masyarakat;

a. Proses dan mekanisme yang telah dan sedang dilakukan penyerahan
lahan (melalui izin direksi perusahaan atau Menteri Kehutanan),

b. Jumlah/Luas lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang telah
disetujui oleh Direksi Perusahaan, berapa lama prosesnya

c. Pengertian penyerahan lahan antara hak pengelolaan lahan dengan
penyerahan status lahan (hak penguasaan lahan/kepemilikan lahan),
termasuk konsekuensinya bagi masyarakat yang akan mengelola lahan.
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d. Status pembayaran Pajak kepada Pemerintah ataupun Daerah, jika lahan
tersebut telah diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.

2. Merancang dan menyusun master plan dan strategi pengelolaan lahan.
Merancang model dan strategi penggunaan dan pengelolaan lahan secara
menyeluruh, dengan asumsi realisasi jumlah lahan yang diserahkan tidak jauh
berbeda dari usulan masyarakat. Penyusunan master plan, tidak hanya terbatas
antara wakil-wakil masyarakat Riding dengan manajemen PT.Bumi Mekar Hijau,
tetapi juga diperluas dengan melibatkan wakil-wakil Dinas/instansi maupun pihak
lainnya yang relevan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan lahan secara
berkelanjutan.

Penyusunan master plan lahan perlu dipertimbangkan secara bersama dengan
alasan:

a. Skala luas lahan lahan.
Lahan yang akan diserahkan tersebut cukup luas, jika dikategorikan dalam
bentuk pengembangan usaha yang akan dikelola secara bisnis.

b. Luas lahan yang layak dikembangkan
Belum tersedia data yang jelas, berapa jumlah lahan yang layak
dikembangkan. Apakah semua areal lahan gambut tersebut layak untuk
dikembangkan dan dikelola dalam pengembangan usaha perkebunan
maupun usaha pertanian tanaman pangan atau hortikultura secara luas.
Pilihan untuk melakukan analisa tanah dan kesesuaian lahan perlu
dipertimbangkan.

c. Pembuatan infrastruktur jalan dan sarana lainnya
Pembuatan sarana jalan maupun kanal-kanal untuk memudahkan dan
pemerataan aksessibilitas setiap induvidu dalam menjangkau areal usaha
tani yang akan dikelolanya. Selain itu, untuk membantu pengangkutan
sarana produksi maupun kelancaran transportasi dan pemasaran hasil.
Pembuatan sarana dan prasarana ini nantinya akan berpengaruh secara
signifikan terhadap pembagian lahan kepada induvidu-induvidu
masyarakat.

d. Pengalokasian dan pendistribusian lahan
Dari hasil analisa tanah dan kesesuaian lahan maupun kebutuhan dan
rencana pembuatan infrastruktur jalan dan kanal merupakan dasar untuk
menentukan pendistribusian lahan kepada individu masyarakat.

3. Pengembangan model sistem usaha tani.
Perlu dilakukan analisa tanah dan kesesuaian lahan secara menyeluruh untuk
penentuan sistem usaha tani yang berorientasi pasar untuk menentukan model
usaha tani. Sehingga sistem usaha tani yang dikembangkan dapat
menguntungkan secara ekonomi, sosial dan bermanfaat terhadap fungsi-fungsi
perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Sistem usaha tani yang akan dikembangkan akan menentukan jenis-jenis
tanaman yang akan digunakan maupun pola penanaman. Sistem usaha terpadu
dengan pola agroforestry maupun sistem usaha tani berbasis monokultur
tanaman tergantung dari kesepakatan bersama termasuk perusahaan. Peluang-
peluang untuk memasok kebutuhan pangan untuk kebutuhan pekerja dan
karyawan perusahaan berkesinambungan, maupun kebutuhan kayu untuk
ramuan (perumahan) perlu dibahas secara bersama dan terbuka.
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4. Strategi pengelolaan lahan secara bersama dengan pola koperasi
Pilihan model dengan sistem koperasi merupakan salah satu pilihan untuk
pengelolaan lahan berkelanjutan dilahan gambut. Pilihan disarankan,
berdasarkan ketentuan dari kontrak lahan antara PT.BMH/BSA WI dengan
Departemen Kehutanan, Perusahaan didorong untuk melakukan kerjasama
dengan Koperasi yang ada di desa. Selain itu, pengadaan sarana produksi
(Bibit, Pupuk, pestisida) dan pemasaran dapat dikoordinir secara bersama
maupun dukungan penyuluhan.

B. Membangun penyelesaian Penyelesaian damai konflik tata-batas kecamatan/
tata batas desa.

Konflik tata batas antara desa Riding dengan desa Bukit Batu pada wilayah dusun III
cukup rumit. Meskipun Pemerintah Kabupaten Oki telah melakukan berbagai fasilitasi
dan pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam.
Berbagai pilihan penyelesaian:

1. Memberikan pilihan kepada warga dusun III untuk menentukan pilihannya,
apakah mau masuk Desa Riding atau Desa Bukit Batu.

2. Pemekaran desa, dengan memberikan peluang wilayah Dusun III untuk
membentuk ”desa persiapan” untuk mengurangi kemungkinan potensi konflik
kedepan. Selain itu, kemungkinan pertambahan penduduk dari pendatang
yang berusaha dan bekerja pada berbagai perusahaan diwilayah ini sebagai
peluang pemenuhan salah satu persyaratan menjadi desa definitif dari segi
jumlah penduduk.

3. Mendorong perusahaan PT.Persada Sawit Mas untuk mempertimbangkan dan
mengakomodasi aspirasi maupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat kedua
desa yaitu Desa Riding maupun Desa Bukit Batu yang saling menguntungkan
dalam pengembangan usaha perkebunan sawit.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan investasi oleh berbagai
perusahaan-perusahaan terutama sektor perkebunan, hutan tanaman industri dan
pemanfaatan sumber daya alam lainnya oleh pemerintah Daerah pada beberapa wilayah
di Indonesia adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip ”minimal konflik tenurial
(pemanfaatan dan hak penguasaan lahan)”. Minimal konflik dengan artian memperkecil
ruang pertentangan antara hak penguasaan tanah secara dejure oleh perusahaan
dengan penguasaan lahan secara defacto oleh masyarakat.

Sengketa pertanahan antara masyarakat/perorangan dengan pihak perusahaan/badan
hukum dari tahun ketahun cendrung meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya
protes warga masyarakat yang merasa telah dirugikan sejalan dengan semakin
banyaknya jumlah perusahaan yang menggunakan skala luas dipedesaan. Penyelesaian
sengketa sering memerlukan proses dan waktu yang lama, karena sengketa ini
melibatkan banyak pihak. Penyelesaian sengketa yang sering hanya bersifat meredam
konflik sementara, tanpa penyelesaian secara komprehensif. Hal ini akan membuahkan
sengketa yang berulang dan dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat serta
menghambat pelaksanaan pembangunan bagi perusahaan.

Beberapa tahun belakangan ini, pembangunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan
migas yang berlangsung dengan pesat di Sumatra Selatan. Sengketa tanah yang terjadi
anatara masyarakat dengan perusahaan tidak dihindarkan. Berbagai penyebab kasus
sengketa tanah yang terjadi di Sumatra Selatan memperlihatkan pola yang hampir sama
antara lain berkaitan dengan tumpang tindih lahan, perbedaan persepsi tata batas yang
tidak jelas dilapangan, yang terjadi diantara masyarakat dengan perusahaan
(perkebunan dan hutan tanaman industri) maupun perebutan tata batas desa yang
akhirnya melibatkan antar Pemerintah Kabupaten.

Pada tahun 2006, berbagai media lokal dan nasional telah mengangkat berbagai kasus
tenurial berkaitan dengan tumpang tindih lahan dan konflik tata batas wilayah
administrasi desa pada beberapa kabupaten di Sumatra Selatan. Sebagai contoh, tahun
2006, PT.MHP masih menuai perlawanan masyarakat desa untuk menuntut
pengembalian tanah melalui demonstrasi secara berulang ke perusahaan maupun ke
Pemerintahan Kabupaten (DPRD dan Pemerintah Kabupaten). Selain itu, konflik ketidak
jelasan tata batas wilayah administrasi desa di lapangan, juga telah memicu konflik
sampai ketingkat kekerasan seperti peristiwa berdarah konflik tata batas wilayah
administrasi desa antara Kabupaten Ogan Ilir dengan Kabupaten Muara Enim, maupun
konflik tata batas desa antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKU berkaitan
dengan kehadiran sumur bor pertamina.

Bentuk tuntutan dan protes masyarakat desa dalam memperjuangkan haknya dilakukan
secara terorganisir oleh masyarakat sendiri maupun bantuan dari LSM lokal maupun
propinsi mulai dari tahapan pengorganisasian warga masyarakat, melakukan berbagai
negosiasi dengan perusahaan dan pemerintah, demonstrasi secara berulang kepada
perusahaan-perusahaan maupun kepada Pemerintahan kabupaten dan propinsi dan
diliput oleh media lokal dan media elektonik.

Model dan pola penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah maupun
perusahaan belum sepenuhnya dapat menyelesaikan secara tuntas berbagai konflik
tenurial. Pendekatan dengan menggunakan pihak keamanan dan tindakan penegakan
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secara hukum merupakan suatu bentuk umum dalam rangka penyelesaian konflik kasus
konflik tenurial di Sumatera Selatan.

Konflik lahan yang sedang berlanjut di Riding merupakan suatu konflik multi dimensi
berkaitan dengan perebutan status penguasaan atas tanah dan penggunaan sumber
daya alam sebagai dampak lain dari pengimplementasian kebijakan publik dari
pemanfaatan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan dan kebijakan pemekaran
wilayah oleh Departemen Dalam Negeri pada level wilayah pedesaan. Konflik lahan ini
berkaitan dengan permasalahan faktor kewilayahan yang terkait dengan multi pihak yang
berkepentingan dalam pengaturan hak status penguasaan atas tanah dan penggunaan
lahan di wilayah tersebut.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan lanjutan untuk mengevaluasi dan memahami
kemajuan perkembangan penyelesaian dua kasus konflik tenurial dari desa Riding. Dari
hasil penelitian sebelumnya (tahun 2005) terungkap, dua kasus yang terjadi di desa
Riding meliputi: 1). Kasus konflik status penguasaan lahan antara masyarakat desa
Riding dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri, PT.Bumi Mekar Hijau (SBA Woods
industry Group) berkaitan dengan perbedaan penafsiran penempatan tata batas areal
kerja perusahaan dilapangan. 2). Kasus kedua, konflik perbedaan penafsiran tata batas
desa antar dua desa yang juga merupakan tata batas antar kecamatan Kecamatan
Pampangan dan Kecamatan Air Sugihan pada wilayah yang sama di Kabupaten Ogan
komering Ilir, sebagai implikasi pemekaran kecamatan Air Sugihan dari kecamatan
Pampangan pada tahun 1996.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian evaluasi konflik tenurial ini bertujuan untuk: 1). Mengevaluasi perkembangan
dan berbagai aksi yang telah diambil berdasarkan dari analisis konflik terdahulu di desa
Riding dengan mempertimbangkan semua stakeholders yang terlibat. 2). Membantu
Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintahan Desa dan Sektor swasta untuk
mengembangkan rencana aksi secara terpadu untuk mengelola konflik yang ada di desa
Riding berdasarkan analisis dan strategi pengelolaan konflik, 3). Mendukung
pengimplementasian kegiatan terpilih dari perencanaan bersama, 4). Menggunakan
pengalaman dari kasus Riding dan juga pengalaman dari beberapa kasus di Sumatera
Selatan untuk selanjutnya disaring dan didokumentasikan

1.3. Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan analisa para pihak (stakeholders analysis) digunakan untuk mengevaluasi
perkembangan kemajuan dua kasus konflik tenurial yang sedang terjadi di desa Riding
dengan pertimbangan antara lain:

 Pihak-pihak yang terlibat dalam memperjuangkan tuntutan masyarakat atas hak
status lahan dalam konflik tenurial semakin berkembang dan terorganisir seperti
organisasi-organisasi masyarakat maupun berbagai LSM lokal maupun tingkat
propinsi.

 Perusahaan yang terlibat, tidak hanya perusahaan hutan tanaman industri
PT.Bumi Mekar Hijau, tetapi juga melibatkan perusahaan Perkebunan sawit
secara tidak langsung, yang telah mendapatkan izin prinsip untuk berinvestasi
(termasuk di areal wilayah konflik, disamping pada beberapa desa lainnya di
Kecamatan Pangkalan Lampan dan kecamatan Pampangan.

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan, harapan dari
pelaku-pelaku kunci maupun lembaga/institusi yang secara nyata berpengaruh terhadap
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percepatan keberhasilan untuk penyelesaian konflik tenurial di desa Riding seperti:
organisasi-oragnisasi masyarakat, perusahaan, LSM maupun Instansi/Dinas dari
Kabupaten dan Propinsi.

Metodologi yang digunakan adalah:
1. Mengidentifikasi dan pengembangan multipihak (stake holders) yang terlibat aktif

secara langsung maupun tidak langsung dengan proses konflik berdasarkan:
a. Hasil dari identifikasi multipihak dari hasil penelitian pengelolaan konflik

sebelumnya (Eris Achyar, tahun 2005).
b. Identifikasi para pelaku ataupun kelompok masyarakat dan organisasi melalui

mass media: dari hasil liputan berbagai media cetak dan elektronik baik
media lokal (Sriwijaya Post dan Sumatra Ekspress) maupun media nasional
(Kompas, Republika) pada kurun waktu Januari 2006-Agustus 2006.

c. Pengidentifikasian pelaku kunci lainnya melalui pengembangan informasi
berantai (chain information flow) dari satu pelaku kunci ke para pelaku
lainnya.

2. Menghimpun dan pengecekan silang berbagai informasi dari setiap para pelaku yang
terlibat aktif dengan kasus Riding yang dilakukan secara parsial dan berulang untuk
memahami dan mendeskripsikan situasi dan kemajuan pengelolaan konflik,
kepentingan dan pilihan-pilihan alternatif solusi dari para pelaku dengan
”pengembangan informasi” dari pertanyaan kunci:

 Apakah konflik di desa Riding ini akan tetap dipelihara dalam jangka panjang
atau sepanjang beroperasinya hak konsesi perusahaan Hutan Tanaman
Industri, PT.Bumi Mekar Hijau/SBA Woods, atau apakah ada alternatif lainnya
sebagai jalan keluar (solusi) untuk penyelesaian konflik yang dapat diterima
oleh semua pihak.

 Apakah dengan terbentuknya kecamatan baru Pangkalan Lampan
berpengaruh positif terhadap terhadap penyelesaian sengketa tata batas desa
antara desa Riding dengan desa Bukit Batu atau tata batas kecamatan antara
kecamatan Pangkalan Lampan dengan kecamatan Air Sugihan.

3. Mendiskusikan kembali pada para pelaku kunci tentang berbagai alternatif dan
skenario penyelesaian konflik, konsekuensi dengan kemungkinan resiko berdasarkan
hasil analisis dari berbagai diskusi dengan para pelaku (stakeholders) yang
sebelumnya.

Observasi lapangan dan diskusi dengan sejumlah penduduk desa Riding yang tersebar
pada enam (6) Rukun Tetangga di dusun III maupun diskusi dengan sejumlah
perangkat desa di Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan. Informasi berharga tentang
persepsi masyarakat terhadap konflik tata batas antara desa Bukit- Batu dengan desa
Riding (Dusun III dari desa Riding atau bagian dusun V dari Desa Bukit Batu) maupun
penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat Riding dengan PT. Bumi Mekar Hijau.

1.4. Keterbatasan penelitian.

Keterbukaan dan kejelasan infomasi yang akurat sesuai dengan fakta dan terbaru
berdasarkan persepsi dari para pelaku yang terlibat maupun masyarakat, akan sangat
membantu “penginventarisasian dan penyaringan data dan infomasi”. Data dan informasi
tersebut penting sebagai bahan masukan bagi semua pihak untuk bernegosiasi dalam
mencari titik temu untuk merumuskan berbagai alternatif kesepakatan untuk percepatan
penyelesaian konflik.
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Namun, sebagai akibat isu yang beredar tentang daftar pencarian beberapa orang
penduduk dari desa Riding yang terlibat dari serangkaian kegiatan demonstrasi pada
perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau dan penangkapan beberapa orang penduduk pada
desa lain oleh penegak hukum yang melakukan tindakan pembakaran pada perusahaan
perkebunan sawit PT. Persada Sawit Mas, berdampak terhadap keengganan dan kehati-
hatian dari sebagian penduduk maupun dari beberapa para pelaku yang terlibat untuk
memberikan dan mendiskusikan secara jernih tentang situasi perkembangan konflik.
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BAB II. ANALISIS MULTI PIHAK DAN STRATEGI PROTES
MASYARAKAT

2.1. Deskripsi singkat dusun III, Desa Riding.

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, dusun III ini merupakan wilayah konflik tenurial
multidimensi antara masyarakat Desa Riding dengan manajemen perusahaan PT.Bumi
Mekar Hijau (SBA woods industry group) tentang tumpang tindih penguasaan lahan dan
konflik tata batas wilayah administrasi desa Riding dengan Desa Bukit Batu/Margo Mulyo,
Kecamatan Air Sugihan. Secara administrasi wilayah desa, versi Desa Riding
menganggap sebagian wilayah Dusun III sampai Sungai Baung termasuk wilayah desa
mereka. Sebaliknya, Desa Bukit Batu/Margo Mulyo menganggap batas desa mereka
dengan desa Riding pada wilayah dusun V meliputi sampai Sungai Panyabungan
(Gambar 1: Peta wilayah konflik tenurial dusun III, Desa Riding). Pada laporan ini,
pengertian yang digunakan pada wilayah konflik ini adalah istilah Dusun III, Desa Riding
untuk memudahkan penyajian selanjutnya.

Gambar 1: Peta wilayah konflik tenurial di dusun III, Desa Riding.

Wilayah tata batas wilayah dusun
yang diperebutkan oleh semua

pihak.

Sebagian Wilayah kerja PT.BMH/SBA
Sungai Baung
Sungai Rasau

Prakiraan areal penggunaan lain
(rencana kebun sawit PT.PSM)
Sungai Biyuku

Sungai Panyabungan

Versi Desa Bukit Batu, tata batas dengan
desa Riding di Sungai Panyabungan,
sedangkan versi Desa Riding, tata batas
desa seharusnya di Sungai Rasau.

Peta desa Bukit Batu, Kecamatan Air
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Administrasi dan Populasi kependudukan.

Hasil kajian pengelolaan konflik tahun sebelumnya, masyarakat yang bermukim di dusun
III, selain dari penduduk yang berasal dari Desa Riding, juga sebagian besar pendatang
dari Kecamatan Jejawi, Pampangan dan Tanjung Raya, Kabupaten Oki. Warga
pendatang yang telah menetap di desa ini sebelum tahun 1997. Pada umumnya, mereka
bekerja usaha-usaha yang berkaitan pembalokan kayu pada era Hak Pengusahaan
Hutan seperti pembalok kayu.

Berdasarkan, administrasi pemerintahan desa Riding, dusun III terdiri atas 6 RT (Rukun
Tetangga) yang menyebar dan bermukim secara berkelompok sepanjang bantaran
Sungai Air Sugihan pada 6 lokasi pemukiman (Lihat, Tabel 1: Jumlah Penduduk dan
Distribusi Pemukiman di dusun III). Selain itu, PT.Bumi Mekar Hijau (SBA Woods Group),
PT.Persada Sawit Mas juga telah mempunyai izin prinsip untuk mengelola lahan sawit
didusun ini. Jumlah penduduk yang termasuk dalam pendataan ini belum mencakup data
dari jumlah pekerja tetap atau musiman dari karyawan Perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau
maupun kontraktor-kontraktor yang bekerja pada dusun III.

Tabel 1: Jumlah penduduk dan distribusi pemukiman di dusun III berdasarkan data
Desa Riding

Dusun
III

RT
Kepala

Keluarga
Jumlah

Penduduk
Laki-
Laki

Perempuan Lokasi Pemukiman

X 13 55 33 24 Pangkalan Jerambah

XI 42 200 104 96 Panyabungan Luar

XII 47 186 93 93 Panyabungan Dalam

XIII 43 202 104 88 Rengas Abang

XIV 64 276 149 127 Sungai Rasau

XV 50 203 100 103 Biyuku

259 1114 583 528
Hasil pendataan penduduk desa Riding, tahun 2006.

Infrastruktur dan prasarana jalan.
Saat ini, Pemerintah Ogan Komering Ilir sedang melanjutkan tahapan penyelesaian dan
penimbunan jalan darat (agregat jalan tanah) dan pembuatan jembatan-jembatan yang
akan menghubungkan antara Desa Riding dengan sebagian desa-desa yang berada
pada Kecamatan Air Sugihan. Disamping itu, pembuatan kanal-kanal sedang dilakukan
oleh manajemen Perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau. Selain, PT.Bumi Mekar Hijau,
PT.Persada Sawit Mas juga telah mempunyai izin prinsip untuk mengelola lahan sawit
didusun ini. Namun perusahaan ini belum melakukan kegiatan lapangan.

Biophysik dan Sosial-ekonomi masyarakat
Hampir keseluruhan dusun III ini didominasi oleh type lahan gambut. Type lahan
berpengaruh kuat terhadap pola dan sistem mata pencaharian masyarakat yang tinggal
didusun ini. Setelah era pembalakan Kayu (Legal dan illlegal Logging), yang telah
merusak ekosistem hutan rawa gambut dan diikuti dengan kebakaran dilahan gambut
yang terjadi secara berulang. Pada saat ini, vegetasi utama pada lahan gambut
diwilayah ini berupa tumbuhan semak dan jenis tanaman pohon yang mempunyai
ketahanan terhadap kebakaran seperti kayu gelam dan kayu perpat.
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Secara umum, pola mata pencaharian masyarakat berorientasi pada jangka pendek
dengan pola dan keragaman mata pencaharian masyarakat didusun sebagai berikut:

 Menangkap ikan disungai dan dirawa lebak,
 Pekerja musiman pada perusahaan jalan, jembatan maupun pada Perusahaan

Hutan Tanaman Industri (pembibitan dan penanaman)
 Mencari kayu yang tertimbun di rawa
 Menanam padi dengan sistem sonor.
 Membuat arang dari tanaman gelam.
 Memelihara ternak di lahan gambut.

Gambar 2: Pola Mata Pencaharian Masyarakat di dusun III, Desa Riding

Pembuatan arang dengan menggunakan
sisa tanaman maupun kayu gelam sebagai
salah sumber penghasilan masyarkat

Gambut yang didominasi oleh semak dan
kayu gelam, perpat rentan terbakar dan
digunakan untuk areal sonor

Hasil tangkapan ikan semakin berkurang
tiap tahun

Tanah kering dan padat salah satu
hambatan mengelola usaha pertanian
disamping gangguan hama tikus, monyet
dan gajah.
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Padang penggembalaan ternak yang
dilepaskan secara liar

Penyelesaian jalan darat yang membuka
menghubungkan desa Riding dengan
kecamatan Air Sugihan merupakan
alternatif masyarakat sebagai tenaga kerja
musiman pada kontraktor jalan maupun
jembatan

2.2. Multi Pihak yang terlibat dalam konflik tenurial di desa Riding.

Berdasarkan hasil analisa data pada tahun sebelumnya, multipihak yang terlibat dalam
konflik tenurial di desa Riding dapat dikelompokkan atas: pemerintah, masyarakat Riding
dan Perusahaan hutan tanaman industri. Namun, dari hasil temuan selanjutnya: aktor
(lembaga) yang terlibat konflik telah meluas, dengan keterlibatan organisasi baru
(Organisasi Riding Bersatu) yang dibentuk oleh masyarakat Riding dan LSM propinsi dan
lokal (Walhi dan LBH).

Secara ringkas karateristik dan kepentingan multipihak yang terlibat secara langsung
pada kedua konflik tenurial ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Desa Riding:
Pada saat ini, ada dua lembaga yang mewakili masyarakat yang terlibat secara langsung
memperjuangkan tuntutan mereka yaitu 1. Lembaga formal (Pemerintahan Desa) dan, 2).
Lembaga informal (ORB-Organisasi Riding Bersatu). Organisasi Riding Bersatu
merupakan organisasi masyarakat yang sengaja dibentuk oleh masyarakat untuk
memperjuangkan tuntutan mereka. Pimpinan dan jajaran pengurus organisasi ini berada
diluar induvidu masyarakat yang terlibat aktif dalam Pemerintahan Desa Riding. ORB ini
berperan aktif untuk mengorganisir masyarakat termasuk mengumpulkan sumbangan dari
masyarakat dari setiap dusun untuk membiayai gerakan organisasi seperti biaya setiap
kegiatan demonstrasi ke perusahaan, Pemerintah Kabupaten dan Propinsi. Meskipun
sejak awal pemerintahan desa telah berperan aktif untuk memperjuangkan tuntutan
masyarakat tersebut, namun masyarakat menilai, hasil yang diharapkan belum tercapai
secara maksimal.

Kepentingan dari kedua lembaga ini pada intinya untuk mendapatkan hak pengelolaan
sejumlah lahan di rawa gambut pada wilayah Dusun III, Desa Riding. Alasan mereka
melakukan protes dan tuntutan antara lain: 1). Wilayah tersebut merupakan hak mereka
secara adat dan telah dikelola secara turun menurun, 2). Tertutupnya akses dan kontrol
sebagai mata pencaharian (lkan-sonor -penggembalaan) di sebagian Dusun III, 3).Lahan
darat terbatas untuk dikembangkan, dan 4). Harapan mereka untuk menanam tanaman
sawit gagal. Selain itu, berkaitan dengan kasus tata batas desa ini, kedua lembaga ini
tetap akan mempertahankan tata batas desa di sungai Baung.
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Perusahaan-perusahaan (Perkebunan Sawit dan hutan tanaman industri).

PT. Bumi Mekar Hijau merupakan perusahaan dibawah payung manajemen SBA woods
Industri (Sinar Mas Group) yang bergerak pada usaha hutan tanaman industri di
Kabupaten Ogan Komering Ilir. PT. BMH ini sebagai pemenang lelang dari Departemen
Kehutanan untuk mengelola hutan produksi, berdasarkan "Keputusan Menteri Kehutanan,
Nomor: SK. 338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang pemberian izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman kepada PT. Bumi Mekar Hijau atas
areal hutan di provinsi Sumatera Selatan.

Kepentingan dari manajemen perusahaan adalah melaksanakan pembangunan Hutan
Tanaman Industri di kawasan hutan produksi di tiga kecamatan Kab Ogan Komering Ilir
(Kec. Air Sugihan, Kec.Pangkalan Lampam dan Kec.Tulung Selapan). Wilayah dusun III
merupakan bagian dari wilayah kerja perusahaan pada Desa Riding. Namun, tidak
jelasnya tata batas atau terjadi tumpang tindih lahan areal kerja perusahaan dengan
masyarakat menurut versi masyarakat, manajemen perusahaan di demonstrasi oleh
masyarakat sejak bulan Maret 2005. Kasus ini diliput oleh media lokal (Sripo dan Sumek)
dan Nasional (Kompas).

PT.Persada Sawit Mas merupakan salah satu perusahaan yang telah mendapatkan izin
prinsip dari Pemerintah Oki untuk mengelola lahan pada areal penggunaan lain di dusun
III. Kepentingan dari PT.PSM untuk melakukan penanaman sawit pada areal tersebut.
Pada saat ini, PT.PSM belum melakukan kegiatan lapangan di desa ini. Pengembangan
sawit oleh perusahaan, di dusun ini ditenggarai berpengaruh kuat terhadap kemungkinan
penyelesaian konflik tatabatas antar desa. Disamping itu, PT.PSM berkemungkinan akan
mengalami hal yang sama kasusnya dengan PT.BMH/SBA woods , jika pendekatan yang
dilakukan terhadap masyarakat Riding atau desa Bukit Batu tidak dilakukan secara dini
dengan baik.

Berkaitan dengan konflik tata-batas desa antara desa Riding dengan Desa Bukit Batu
(Margo-Mulyo) harapan mereka, sengketa tatabatas desa ini dapat diselesaikan dan
disepakati oleh kedua desa. Konflik tata-tata batas desa, secara tidak langsung akan
berdampak terhadap operasional kerja perusahaan dilapangan.

LSM Walhi-LBH Sumatra Selatan
Kedua LSM Walhi dan LBH ini berpusat di Palembang. Keterlibatan kedua LSM
berdasarkan atas permintaan dari wakil masyarakat Riding untuk membantu melakukan
advokasi dan pendampingan hukum. Wakil-wakil dari kedua LSM ini melakukan
pendampingan secara berkala kepada masyarakat Riding. Kepentingan dari kedua LSM,
selain memberikan penyadaran hukum bagi masyarakat, juga membantu masyarakat
untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan hak tenurial atau tanah adat kepada
instansi terkait maupun perusahaan. Selain membantu masyarakat untuk melakukan
advokasi dan demonstrasi, mereka juga membantu masyarakat bernegosiasi dengan
perusahaan. Keterlibatan kedua LSM ini terbatas membantu masyarakat berkaitan
dengan kasus konflik tenurial antara masyarakat dengan perusahaan PT BMH/SBA WI.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada prinsipnya mendukung pengembangan
dan memberikan suasana yang kondusif bagi para pengusaha untuk berinvestasi di
Kabupaten. Namun, kasus-kasus penolakan masyarakat terhadap para pengusaha yang
berinvestasi di desa mereka merupakan suatu dampak negatif dari kurangnya komunikasi
dan sosialisasi awal dari Pemerintah maupun perusahaan kepada masyarakat.
Konsekuensi, masyarakat melakukan demonstrasi secara berulang untuk membantu
penyelesaian kasus mereka.
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Kepentingan dari Pemerintah Kabupaten, antara lain mengamankan kebijakan yang telah
diambil seperti penetapan tata batas kecamatan maupun memberikan kondisi yang
kondusif bagi pengusaha yang berinvestasi di wilayah mereka.

Secara ringkas, analisa multipihak dan kemajuan proses penyelesaian konflik tenurial di
desa Riding dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 2: Analisa Multipihak dan status kemajuan konflik tenurial antara masyarkat Riding dengan PT.BMH/SBA Woods
Status, August 2006

No Karateristik
Stakeholders

Harapan, Motif
Kepentingan

Alasan Konsekuensi, Implikasi Status Perkembangan saat ini

1 Masyarakat Desa
Riding:
1. OBR

(Organisasi
Riding
Bersatu)

2. Pemerintahan
Desa Riding

Mendapatkan hak
pengelolaan lahan di
rawa gambut di
wilayah Dusun III,
Desa Riding

1. Lahan tersebut hak
mereka secara adat

2. Tertutupnya akses
dan kontrol sebagai
mata pencaharian
(lkan-sonor -
penggembalaan) di
sebagian Dusun III

3. Harapan menanam
tanaman sawit gagal

4. Lahan darat terbatas
untuk dikembangkan

1. Masyarakat menuntut hak
pengelolaan 30.000 Ha
untuk tanam sawit atau
tanaman karet

2. Melakukan demonstrasi,
ke perusahaan,
Kabupaten dan Propinsi

1. Sudah ada draft kesepakatan
secara tertulis tentang
penyelesaian konflik antara
masyarakat desa Riding dengan
PT.SBA Woods

2. SBA woods groups bersedia
menyerahkan sejumlah lahan
kepada masyarkat.

3. Belum ada keseragaman
informasi jumlah yang akan
diserahkan. Namun kesamaan
informasi yang beredar pada
sebagian besar masyarakat,
Perusahaan akan menyerahkan
10.000 Ha lahan kepada mereka.
Namun

4. Sedang dilakukan pengukuran
lahan dan penataan tata batas
perusahaan dengan desa
bersama tim teknis desa

5. Belum ada kesepakatan jenis
tanaman yang dikembangkan
antara tanaman karet yang akan
dikembangkan masyarakat
dengan tanaman akasia yang
didorong oleh manajemen
perusahaan
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2 NGO (Walhi-LBH)
Sumatra Selatan

Mendukung tuntutan
hak tenurial
masyarakat terhadap
PT.SBA Woods

1. Permintaan
masyarakat Riding

2. Mendukung
masyarakat untuk
mendapatkan
keadilan tentang hak
tenurial

3. Masyarakat hanya
dijadikan buruh
perusahaan (pekerja)

1. Mengorganisir
masyarakat

2. Membantu proses
advokasi

3 SBA Wood Group
(PT.Bumi Mekar
Hijau)

Melaksanakan
pembangunan Hutan
Tanaman Industri
kawasan hutan
produksi

1. Sebagai pemenang
lelang" pengelolaan
hutan tanaman "dari
Departemen
Kehutanan

1. Didemonstrasi
masyarakat sejak Maret
2005-sampai tercapainya
kesepakatan Juli 2006.

2. Kasus ini diliput oleh
media lokal (Sripo dan
Sumek) dan Nasional
(Kompas)

4 Pemerintah Oki Tercapainya
kesepakatan antara
masyarakat dengan
Perusahaan

Mendukung kebijakan
Pemerintah (Departemen
kehutanan)

1. Didemonstrasi oleh
masyarakat.
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Tabel 3. Analisa multipihak dan kemajuan penyelesaian konflik tata batas desa Riding dengan desa Bukit Batu, Kab.OKI,
Status: August 2006

No Karateristik
Stakeholders

Harapan, Motif
Kepentingan

Alasan Konsekuensi dan
Implikasi

Status Perkembangan
saat ini

1 Masyarakat Desa
Riding:
 OBR

(Organisasi
Riding
Bersatu)

 Pemerintahan
Desa Riding

Tata Batas antara desa
Riding dengan desa
Bukit Batu tetap di
Sungai Baung bukan di
sungai Panyabungan
(rawa gambut di wilayah
Dusun III, Desa Riding)

1. Tata letak batas antara
kecamatan seharusnya di
Sungai Baung.

2. Selama ini Pemerintah Desa
Riding telah memberikan
pelayanan terhadap penduduk
di dusun III tanpa ada
penolakan oleh Kabupaten
termasuk pembuatan Kartu
Penduduk.

3. Luas desa mereka semakin
berkurang

4. Lahan darat terbatas untuk
dikembangkan untuk
pengembangan ekonomi dan
pemukiman

1. Masyarakat menolak
tata batas kecamatan
di Sungai
penyabungan kepada
Pemerintahan
Kabupaten

2. Masyarakat
melakukan
demonstrasi ke
Pemerintahan
Kabupaten

 Kecamatan
Pampangan
dimekarkan jadi dua
kecamatan yaitu
Kecamatan
Pampangan dan
Kecamatan Pangkalan
Lampan (2005).

 Desa Riding salah satu
desa bagian dari
kecamatan Pangkalan
Lampan

 Batas desa Riding
dengan Margo-
Mulyo/Bukit Batu atau
diantara Kecamatan
Pangkalan Lampan
dengan Kecamatan Air
Sugihan tetap atau
tidak mengalami
perubahan tetap di
Sungai Panyabungan.



Membangun masa depan:

25

2 Desa Bukit Batu
/Margo Mulyo
(Kecamatan Air
Sugihan)

Batas kecamatan tetap di
Sungai Panyabungan.

Batas desa sesuai pembentukan
kecamatan baru Pangkalan
Lampan berdasarkan Perda Tahun
2005

Tetap bertahan dan
mengikuti kebijakan
Kabupaten

3 Pemda OKI Batas kecamatan tetap di
Sungai Panyabungan
sesuai batas kecamatan
baru yang telah
ditetapkan melalui
Peraturan Daerah

Mengamankan dan menegaskan
batas kecamatan tetap di sungai
Panyabungan dan diperkuat dengan
batas kecamatan baru
(Kec.Pangkalan Lampan)

Didemo masyarakat
Riding

4 SBA Woods
Group (PT.Bumi
Mekar Hijau)

Tata batas desa jelas
dilapangan.

Ketidak jelasan tata batas desa
secara tidak langsung akan
berdampak terhadap kegiatan
operasional dilapangan.

Potensial Menghambat
kelancaran
pembangunan HTI di
daerah konflik

5 Perusahaan
Sawit
PT.Perdana
Sawit Mas.

Tata batas desa jelas
dilapangan.

Ketidak jelasan tata batas desa
secara tidak langsung akan
berdampak terhadap kegiatan
operasional dilapangan. Supaya
jelas, ketika berhubungan dengan
pemerintahan desa

Siap di demo oleh
masyakat Riding
Potensial menghambat
kelancaran
pembangunan Kebun
sawit di dusun ini

6 SSFFMP Mendukung proses
penyelesaian secara
damai

Desa Riding dipilih sebagai desa
prioritas proyek oleh MSF Oki sejak
tahun 2003

Menstop dulu sementara
kegiatan tata batas desa
sesuai permintaan
pemerintahan desa
Riding
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2.3. Strategy perjuangan masyarakat Riding dalam upaya proses
penyelesaian konflik.

Masyarakat Riding melakukan berbagai strategi untuk mencapai tujuan perjuangannya
terhadap perusahaan maupun kepada pemerintah. Secara umum, strategi yang dilakukan
oleh masyarakat melalui; pengorganisasian, lobi, meminta bantuan pihak lain,
demonstrasi dan terfokus pada objek yang diperjuangkan. Mereka mengkombinasikan
strategi-strategi tersebut sesuai dengan kondisi perkembangan dan kemajuan dari proses
penyelesaian konflik.

Strategi pengorganisasian,
Dari temuan lapangan, masyarakat Riding membentuk suatu organisasi baru sebagai
wadah untuk memperjuangkan tujuan mereka. Organisasi Riding Bersatu (OBR) sengaja
dibentuk oleh masyarakat dengan fungsi untuk mengorganisir dan memobilisasi
masyarakat. Keberadaan ORB ini telah dapat menyatukan kepentingan warga menjadi
kekuatan bersama. Hal ini dibuktikan, dengan mengorganisir pengumpulan dana dari
masyarakat sebagai bentuk dukungan masyarakat untuk membiayai gerakan perjuangan
seperti memobilisasi setiap demonstrasi kepada Perusahaan, Pemerintah Kabupaten
maupun Propinsi. Organisasi ini merupakan salah satu bentuk lain dari menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa. Oleh karena, mereka menilai
Pemerintahan Desa tidak berhasil memperjuangkan tuntutan mereka selama ini.

Strategi lobi
Lobi merupakan salah satu strategi awal dan berkelanjutan yang digunakan oleh
masyarakat untuk mencapai tujuan perjuangan mereka. Pada taraf awal mereka
mengirim surat protes kepada manajemen perusahaan PT Bumi Mekar Hijau (SBA wood
industry group) untuk mengklarifikasi kegiatan perusahaan di wilayah desa. Berbagai
pertemuan telah dilakukan baik pertemuan informal maupun formal dengan pihak
perusahaan, pejabat Kecamatan maupun Kabupaten. Namun, perusahaan maupun
pemerintah tidak atau terlambat meresponnya setiap hasil pertemuan, masyarakat
melakukan demonstrasi ke areal kerja perusahaan yang berada di dusun III untuk
menghentikan kegiatan perusahaan. Akhirnya, protes masyarakat berlanjut terhadap
tuntutan pada Perusahaan untuk menyerahkan lahan seluas 30.000 Ha kepada mereka.
Pada saat ini, wakil-wakil masyarakat bersama manajemen perusahaan sedang
melaksanakan negosiasi secara intensif untuk mendapatkan kesepakatan secara
bersama sebagai upaya penyelesaian konflik seperti penyerahan sejumlah lahan dari
perusahaan kepada mereka.

Strategi ”meminta bantuan pihak lain”.
Strategi masyarakat meminta bantuan kepihak luar seperti Walhi dan LBH Sumatra
Selatan berawal dengan adanya isu-isu, beberapa orang masyarakat Riding sedang
dalam proses pencarian (ditangkap) oleh Penegak Hukum. Isu-isu berkembang sebagai
dampak negatif dari demonstrasi yang mereka lakukan terhadap manajemen perusahaan
PT.Bumi Mekar Hijau. Kedua LSM ini diharapkan untuk dapat membantu mereka
melakukan perjuangan dan bantuan hukum, jika terjadi proses penangkapan terhadap
mereka. Keterlibatan dari wakil-wakil kedua lembaga ini telah memperkuat organisasi
masyarakat untuk melakukan advokasi terhadap pencapaian tujuan perjuangan mereka.

Strategi demonstrasi dan kerjasama antar desa.
Demonstrasi merupakan pilihan terakhir dari masyarakat, ketika protes dan tuntutan
mereka tidak direspon oleh Perusahaan maupun Pemerintah. Masyarakat Riding
melakukan demonstrasi secara berulang kepada Pemerintah Kabupaten dan Propinsi.
Demonstrasi mereka lakukan secara bersama dengan beberapa desa-desa lainnya yang
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mengalami kasus yang sama dari Kecamatan Pampangan. Kasus desa lainnya berkaitan
konflik tenurial antara masyarakat dengan perusahaan sawit, Perusahaan PT. Persada
Sawit Mas. Demonstrasi ini yang dilakukan oleh wakil-wakil desa ini kepada pemerintahan
kabupaten maupun Propinsi, pada intinya penolakan terhadap kehadiran perusahaan-
perusahaan yang berinvestasi didesa mereka. Mereka menganggap perusahaan-
perusahaan tersebut telah mencaplok tanah ulayat yang telah mereka kelola selama ini
secara turun-menurun. Demonstrasi ini diliput oleh media-media lokal dan nasional.

Strategi penyelesaian terfokus kasus perkasus.
Dalam menghadapi penyelesaian dua kasus sengeketa tenurial yang sedang terjadi di
desa Riding, masyarakat menggunakan strategi penyelesaian konflik secara kasus per
kasus. Strategi ini merupakan suatu langkah yang efektif. Pada saat ini, masyarakat lebih
memfokuskan diri pada penyelesaian kasus tenurial antara masyarakat dengan
manajemen Perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau. Sedangkan, kasus tumpang tindih
sebagian wilayah tata batas dusun antara desa Riding dengan desa Bukit Batu, bukan
diabaikan oleh masyarakat Riding, tetapi mereka tunda sementara waktu. Selama tahun
2006, masyarakat Riding tidak melakukan protes dan tuntutan secara gencar kepada
Pemerintah OKI berkaitan dengan isu tatabatas desa ini. Oleh karena itu, masyarakat
Riding memfokuskan tuntutan mereka terhadap penolakan keberadaan Perusahaan
Hutan Tanaman Industri di desa mereka. Pengabaian kasus konflik tata batas desa ini
dengan alasan:

o Penyelesaian kasus tenurial dengan perusahaan lebih terfokus dan terarah
o Akses dari masyarakat desa maupun Pemerintah desa Riding terhadap dusun III,

tidak ada penolakan dari masyarakat didusun III, Pemerintah Desa Bukit Batu
maupun dari Pemerintah Kabupaten.

o PT.Persada Sawit Mas yang telah mendapat izin prinsip belum melakukan
aktivitas lapangan di dusun III.
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BAB 3. STATUS DAN KEMAJUAN YANG TELAH DICAPAI
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK.

Bentuk tuntutan dan protes masyarakat desa dalam memperjuangkan haknya dilakukan
secara terorganisir oleh masyarakat sendiri maupun bantuan dari LSM lokal maupun
propinsi mulai dari tahapan pengorganisasian warga masyarakat, melakukan berbagai
negosiasi dengan perusahaan dan pemerintah, demonstrasi secara berulang kepada
perusahaan-perusahaan maupun kepada Pemerintahan kabupaten dan propinsi dan
diliput oleh media lokal dan media elektronik.

Model dan pola penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah maupun
perusahaan belum sepenuhnya dapat menyelesaikan secara tuntas berbagai konflik
tenurial. Pendekatan dengan menggunakan pihak keamanan dan tindakan penegakan
secara hukum merupakan suatu bentuk umum dalam rangka pengelolaan konflik

Kemajuan pengelolaan konflik dua kasus tenurial di desa Riding sebagai berikut:

3.1. Kemajuan pengelolaan konflik tenurial antara masyarakat Riding dengan
PT.Bumi Mekar Hijau (SBA Woods Industry).

 Dari hasil dokumentasi kasus konflik tenurial Riding tahun sebelumnya, masyarakat
Riding menuntut Manajemen Perusahaan Hutan tanaman industri PT. Bumi Mekar
Hijau untuk diberikan hak pengelolaan lahan seluas 30.000 Ha.

 Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelesaian kasus konflik tenurial antara
masyarakat Riding dengan manajemen Perusahaan industri, PT. Bumi Mekar hijau
telah menemukan titik temu, dengan adanya kesediaan manajemen Perusahaan
untuk menyerahkan sejumlah lahan kepada masyarakat Riding untuk ditanami
dengan tanaman kehidupan.

 Meskipun belum ada penanda tanganan kesepakatan penyerahan lahan secara
tertulis dari manajemen Perusahaan PT.BMH/SBA WI kepada masyarakat Riding,
namun kesamaan informasi yang telah beredar secara luas dari masyarakat Riding
mengungkapkan, Perusahaan akan menyerahkan lahan seluas 10.000 Ha kepada
masyarakat. Disamping itu, warga masyarakat berencana untuk mengelola lahan
tersebut secara induvidu dengan sistem monokultur tanaman karet.

 Perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau bersama wakil dari pemerintahan desa
(termasuk tim teknis desa P3LD-Perencanaan Partisipatif Penataan Lahan Desa
Riding) sedang melakukan pengukuran lapangan untuk menentukan ketepatan
lokasi dan luas areal dilapangan serta penataan tata batas areal yang akan
diserahkan oleh manajemen Perusahaan kepada masyarakat. Penataan areal kerja
ini, sekaligus merupakan batas areal kerja perusahaan dengan lahan yang akan
dikelola oleh masyarakat.

 Secara bersamaan, wakil-wakil masyarakat Riding dengan wakil pihak manajemen
perusahaan sedang melakukan negosiasi-negosiasi intensif untuk menyusun butir–
butir draft kesepakatan berkaitan dengan penyerahan lahan konsesi termasuk luas
areal yang akan diserahkan.
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3.2. Kemajuan pengelolaan konflik tentang perebutan tata batas wilayah desa.

 Dari hasil dokumentasi kasus konflik tenurial Riding tahun sebelumnya (2005),
masyarakat Riding melakukan protes dan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir untuk penyelesaian dan penetapan tata batas wilayah desa
antara Desa Riding dengan Desa Bukit Batu seharusnya di Sungai Baung, bukan di
Sungai Panyabungan sebagai penetapan tata batas antara kecamatan Air Sugihan
dengan Kecamatan Pampangan.

 Sampai saat ini, belum ada kemajuan tentang penyelesaian tatabatas antara desa
Riding dengan desa Bukit Batu. Meskipun, Pemerintah Ogan Komering Ilir, telah
melakukan pemekaran kecamatan Pampangan menjadi dua kecamatan yaitu
Kecamatan Pampangan dan Kecamatan Pangkalan Lampam. Desa Riding
merupakan satu dari 17 desa yang termasuk pada wilayah Kecamatan Pangkalan
Lampam. Pemekaran kecamatan ini merupakan bagian dari pemekaran kecamatan
lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemekaran kecamatan ini ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor 5 Tahun 2005,
tanggal 16 September 2005 tentang Pembentukan 6 kecamatan baru di wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun, tata batas desa antara kedua desa yang
bersengketa tersebut tidak mengalami perubahan dan tetap di Sungai
Panyabungan. Bagi masyarakat desa Riding, persoalan tatabatas ini masih belum
tuntas menurut mereka, walaupun pemerintah Ogan Komering Ilir telah membentuk
kecamatan baru. Hal yang sama, menurut pendapat dari masyarakat maupun tokoh
masyarakat desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, tata batas desa tetap terletak
di Sungai Panyabungan sesuai dengan tata batas pembentukan kecamatan baru
ini.

 Pada saat dilakukan observasi lapangan ke wilayah dusun III, Pemerintah Desa
Riding tetap melakukan pelayanan secara adminitrasi pemerintahan kepada warga
masyarakat yang tinggal di wilayah Dusun III seperti pelayanan Kartu Keluarga dan
Kartu Penduduk. Selain itu, termasuk usulan dari Pemerintah Desa Riding berkaitan
dengan penempatan bantuan fasilitas sosial untuk masyarakat miskin di Dusun III
dari Departemen Sosial. Kondisi-kondisi tersebut, tanpa ada penolakan dari tingkat
Kabupaten.

 Pada sebagian wilayah Dusun III, Perusahaan PT. Perdana Sawit Mas telah
mendapat izin prinsip untuk membuka perkebunan sawit dari Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir. Meskipun saat ini, PT.Perdana Sawit Mas belum
beroperasi di wilayah tersebut, namun kemungkinan resiko terjadinya konflik sosial
dengan masyarakat Riding tidak dapat dihindari, jika pendekatan yang dilakukan
oleh perusahaan PT.PSM kurang mencapai sasaran kepada dua desa.
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BAB IV. TANTANGAN DAN PELUANG
MEMBANGUN SINERGI KEBERKELANJUTAN PASKA DAMAI

PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL

Bersinergi membangun masa depan akan dapat terrealisasi, apabila didukung dengan
kemauan dan komitmen yang kuat bagi semua pihak untuk konsisten menindak lanjuti
setiap ”butir-butir kesepakatan secara tertulis” yang dibangun dengan prinsip
keterbukaan, berkeadilan yang berlandaskan musyawarah menuju mufakat.

Secara substansi, keputusan pihak manajemen perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau untuk
menyerahkan sejumlah hak pengelolaan lahan kepada masyarakat Riding merupakan
suatu hal yang positif dalam memecahkan kebuntuan negosiasi dan meminimalkan konflik
sosial berkepanjangan dengan masyarakat Desa Riding. Kesepakatan yang telah tercapai
antara manajemen PT.Bumi Mekar Hijau dengan masyarakat ini, tidak hanya dinilai
sebagai suatu bentuk atas keberhasilan ataupun kemenangan pada satu pihak. Tetapi
seharusnya dipandang sebagai suatu bagian dari solusi jangka panjang untuk
membangun suatu sinergi berkelanjutan lintas generasi yang saling menguntungkan bagi
kedua belah pihak.

Hal ini penting, dengan asumsi: pertama, Manajemen PT.Bumi Mekar Hijau (SBA woods
industri group) merealisasikan sejumlah lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat
Riding sesuai dengan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, kedua,
jika tidak ada perubahan secara mendasar tentang kebijakan dari Pemerintah Indonesia
berkaitan dengan ketentuan izin usaha pemanfaatan hutan usaha dan hak pengelolaan
hutan produksi oleh manajemen perusahaan, masyarakat Riding akan hidup
berdampingan bersama perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau sampai akan berakhirnya hak
konsesi hutan produksi selama 100 tahun atau pada tahun 2104.

Hasil dari draft butir-butir kesepakatan yang akan disepakati nantinya, diharapkan akan
berdampak positif terhadap masyarakat maupun perusahaan dalam jangka panjang baik
secara sosial, ekonomi, perlindungan fungsi-fungsi sumber daya alam dan lingkungan
termasuk upaya pencegahan kebakaran jangka panjang. Oleh karena, lahan-lahan yang
akan diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat berupa lahan gambut yang telah
rusak dan rawan terbakar setiap musim kemarau.

Secara ringkas dampak penyerahan sejumlah lahan terhadap sosial, ekonomi dan
lingkungan terhadap pengelolaan lahan berkelanjutan sebagai berikut;

Dampak sosial dari kesepakatan damai antara masyarakat Riding dengan manajemen
perusahaan antara lain; setiap induvidu dari masyarakat Riding akan merasa aman
dengan adanya jaminan keamanan atas kepastian pengelolaan lahan yang diserahkan
kepada mereka dalam jangka waktu tertentu atau jangka panjang. Bagi pihak perusahaan
sendiri, gangguan konflik sosial secara massal terutama dari masyarakat Riding akan
dapat berkurang secara signifikan. Karyawan dan pekerja perusahaan akan merasa lebih
nyaman bekerja di tingkat lapangan dengan assumsi akan berkurangnya gangguan
konflik sosial secara terbuka. Disamping itu, kesepakatan tersebut juga merupakan suatu
peluang bagi kedua belah pihak untuk dapat membina hubungan sosial yang harmonis
dan akan dapat menghemat waktu, pikiran dan tenaga dengan berkurangnya berbagai
persoalan konflik sosial dan secara tidak langsung akan mengurangi biaya sosial (cost
social).

Secara ekonomi, setiap induvidu dari masyarakat Riding akan termotivasi untuk
menginvestasikan berbagai sumber daya mereka untuk meningkatkan produktifitas lahan
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yang akan mereka kelola dengan berbagai pilihan usaha tani guna memenuhi dan
meningkatkan taraf hidup mereka. Pemilihan jenis tanaman yang tepat, sesuai dengan
prinsip kesesuaian lahan dan berorientasi kebutuhan pasar merupakan suatu insentif bagi
masyarakat untuk mengelola lahan secara berkelanjutan. Selain itu, bentuk-bentuk
kemitraan dari segi pengembangan ekonomi yang potensial merupakan peluang positif
dalam jangka panjang termasuk peluang-peluang kesempatan berusaha maupun bekerja
pada perusahaan.

Dampak terhadap lingkungan, pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat secara
intensif dengan mempraktekkan prinsip-prinsip pengelolaan secara berkelanjutan, secara
tidak langsung akan memberikan kontribusi positif terhadap pencegahan kebakaran
lahan. Selain itu, masyarakat akan termotivasi untuk mencegah dan mengendalikan asset
mereka dari resiko kebakaran lahan yang tidak terkendali.

Pengukuran dan pemetaan lahan yang sedang dilakukan oleh perusahaan bersama
dengan wakil-wakil masyarakat termasuk tim teknis desa Riding (Perencanaan
Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa Riding) untuk menentukan luas areal dan
mempertegas tata letak batas areal yang akan diserahkan kepada masyarakat
merupakan suatu hal yang positif. Oleh karena, masyarakat secara langsung dapat
menilai bukti keseriusan manajemen perusahaan dalam memenuhi draft kesepakatan
yang telah dicapai berkaitan dengan rencana penyerahan lahan. Dampak lain dari
pengukuran secara bersama ini secara signifikan telah dapat meredam gejolak konflik
sosial masyarakat dengan perusahaan maupun kepada pemerintah, karena masyarakat
secara cepat mendapatkan keakuratan informasi dan memonitor perkembangan kegiatan
pengukuran melalui wakil-wakil mereka.

Penyusunan draft butir-butir nota kesepakatan sebagai pengikat dari perjanjian antara
masyarakat Riding dengan manajemen perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau ini merupakan
pintu masuk (entry point) untuk membangun suatu kerangka kemitraan dan menemukan
suatu alternatif ”model kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat” yang saling
menguntungkan. Model kemitraan yang dirancang, sebagai bagian pengimplementasian
paradigma baru pengembangan hutan tanaman industri dalam konteks ”minimal konflik
sosial dengan masyarakat” dan berkontribusi positif secara berkeadilan terhadap
pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.
Berbagai pengalaman dan model kemitraan sebagai bagian Corporate Social
Responsibility yang telah dikembangkan oleh komponen community development dari
berbagai perusahaan hutan tanaman industri di berbagai belahan Indonesia maupun
Internasional merupakan suatu pembelajaran untuk menemukan suatu alternatif model
kemitraan yang sesuai dan spesifik lokasi.

Pada tahun 2005, Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengeluarkan
Peraturan Daerah, Nomor. 05 Tahun 2005, tanggal 16 September 2005 oleh Bupati
Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam,
Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur dan
perubahan nama Kecamatan Pematang Panggang menjadi Kecamatan Sungai Menang
di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Desa Riding
merupakan satu dari 17 desa yang termasuk bagian dari wilayah kecamatan baru yaitu
Kecamatan Pangkalan Lampam yang merupakan pemekaran dari kecamatan
Pampangan. Batas kecamatan antara Kecamatan Pangkalan Lampam dengan
Kecamatan Air Sugihan ditingkat desa, merupakan batas wilayah administrasi desa
Riding dengan wilayah administrasi desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan.
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Berbagai isu, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam membangun kesepahaman
dan sinergi berkelanjutan paska kesepakatan damai penyelesaian pada kedua kasus
konflik tenurial ini adalah sebagai berikut :

A. Paska damai konflik tenurial antara masyarakat Riding dengan manajemen
perusahaan PT.Bumi Mekar Hijau.

Berbagai isu dan tantangan paska damai konflik tenurial antara lain: 1) Komitmen
menindak lanjuti setiap butir-butir kesepakatan, 2) Menyamakan kesepahaman berkaitan
dengan hak pengelolaan lahan, 3. Pengalokasian dan Pendistribusian lahan, dan 4)
Membangun kesepahaman tentang model penggunaan dan pengelolaan lahan.

4.1. Komitmen terhadap setiap kesepakatan.

Tantangan dalam membangun kesepahaman dan sinergi berkelanjutan paska
kesepakatan damai antara masyarakat Riding dengan manajemen perusahaan adalah
sejauh mana komitment semua pihak untuk mengimplementasikan setiap butir-butir
kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Hal ini merupakan
suatu kunci untuk memperlancar proses negosiasi penyelesaian konflik.
Pembelajaran pada hasil kajian tahun sebelumnya (tahun 2005), menunjukkan tidak
semua pihak mempunyai komitmen untuk menindak lanjuti setiap hasil kesepakatan dari
berbagai pertemuan secara formal. Keterlambatan dan tidak konsistennya diantara salah
satu pihak untuk memenuhi komitmen terutama dari segi waktu merupakan salah satu
pemicu semakin memanasnya kondisi konflik sosial ataupun sebagai faktor penghambat
dalam proses percepatan penyelesaian konflik. Beberapa faktor penghambat menindak
lanjuti kesepakatan, sebagai berikut:

Komitmen waktu dan kewenangan.
Pertemuan lanjutan sering kali tidak dapat dipenuhi oleh secara tepat oleh salah satu
pihak terutama dari Perusahaan maupun pemerintah. Berbagai alasan yang dikemukakan
antara lain; penyusunan jadwal pertemuan terlalu ketat maupun belum ada keputusan
dari pengambil keputusan dari pihak yang lebih tinggi (kesibukan). Disamping itu,
masyarakat sering menerima pemberitahuan yang terlambat atau tanpa pemberitahuan
tentang pembatalan dan perubahan jadwal pertemuan lanjutan. Kondisi-kondisi ini,
dijadikan bukti oleh masyarakat sebagai bentuk kurangnya keseriusan dari pihak lainnya
untuk penyelesaian masalah. Selain itu, wakil-wakil dari multipihak yang hadir pada
berbagai pertemuan tertentu, juga mempunyai kewenangan dan mandat terbatas untuk
mengambil suatu keputusan penting. Sehingga hasil dan keputusan dari setiap
pertemuan sering bersifat sementara dan perlu dikonsultasikan kembali dengan
pengambil kebijakan yang lebih tinggi (perusahaan maupun pemerintah). Proses
mengkonsultasikan kembali dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan ini yang
sering memperlambat proses kemajuan perundingan penyelesaian masalah.

Perbedaan sudut pandang memandang permasalahan dan penyelesaiannya.
Perbedaan sudut pandang dalam memahami masalah konflik tenurial diantara multipihak
merupakan kendala dalam penyelesaian konflik. Oleh karena, masing-masing pihak
belum menganggap konflik tenurial ini sebagai suatu permasalahan secara bersama.
Masing-masing pihak merasa benar dan saling menyalahkan satu sama lainnya dengan
berbagai alasan sebagai pembenarannya. Seperti contoh: masyarakat beranggapan,
kehadiran perusahaan PT.BMH didesa mereka telah mengusik lahan (mengambil lahan)
yang telah mereka kelola selama ini. Sehingga mereka tidak mempunyai akses lagi untuk
mengelolanya. Sebaliknya, perusahaan maupun dari pemerintah berpendapat hanya
beberapa oknum masyarakat yang tidak setuju dengan adanya Perusahaan di desa
mereka. Perbedaan sudut pandang ini yang seringkali diangkat dan dipertajam, tanpa
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mengangkat permasalahan ini menjadi suatu permasalahan bersama. Sehingga konflik
sosial semakin berlarut untuk penyelesaiannya.

4.2. Menyamakan kesepahaman berkaitan dengan penyerahan lahan.
Saat ini, masih belum ada suatu kesamaan pemahaman diantara lapisan masyarakat
maupun dengan wakil manajemen perusahaan berkaitan dengan penyerahan lahan
secara menyeluruh (komprehensif). Perbedaan mendasar terletak pada keragaman
pemahaman dan informasi berkaitan dengan status penyerahan lahan yaitu: 1). Luas
Lahan yang akan diserahkan, 2). Pengertian tentang penyerahan lahan, sebagai berikut:

4.2.1. Luas lahan yang akan diserahkan.

Berdasarkan observasi lapangan, ada kesamaan dan keragaman informasi yang
berkembang ditengah masyarakat berkaitan dengan jumlah lahan akan
diserahkan kepada mereka. Ada kesamaan informasi dari sebagian besar
masyarakat, manajemen perusahaan telah menyerahkan seluas 10.000 Ha lahan
kepada mereka, dan saat ini sedang diukur dan dipetakan untuk menentukan
lokasi dan luas lahan secara tepat dilapangan. Namun, menurut berbagai nara
sumber dari wakil-wakil masyarakat Riding maupun perusahaan yang sedang
membahas draft dokumen butir-butir nota kesepakatan, belum ada klausul yang
secara tegas menjelaskan; luas lahan maupun bentuk status lahan yang akan
diserahkan.

Dilain pihak, wakil manajemen perusahaan menyatakan, sampai saat ini belum
ada keputusan final dari manajemen perusahaan atau direksi perusahaan
berkaitan dengan jumlah lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
Ditambahkan, masyarakat telah mengusulkan kepada manajemen perusahaan
untuk diberikan hak pengelolaan lahan seluas 10.000 Ha dan usulan tersebut
merupakan bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk mengambil
keputusan.

Perbedaan informasi tentang luas lahan yang akan diserahkan ini merupakan
suatu isu kritis yang perlu diantisipasi kedepan, dengan asumsi resiko sebagai
berikut:
o Perusahaan merealisasikan penyerahan 10.000 ha kepada masyarakat,

kemungkinan resiko terjadinya persoalan konflik sosial secara massal akan
semakin minimal.

o Perusahaan merealisasikan penyerahan lahan dibawah 10.000 Ha, dengan
resiko memerlukan waktu yang panjang untuk menegosiasikan ulang dengan
wakil masyarakat. Kemungkinan berpeluang akan terjadinya potensi konflik
sosial baru tidak dapat dihindarkan, apabila masyarakat tidak dapat menerima
keputusan akhir dari manajemen perusahaan.

4.2.2 Pengertian tentang penyerahan lahan.

Selain dari luas lahan yang masih belum jelas, isu penting lainnya berkaitan
dengan pemaknaan dan pemahaman “penyerahan lahan”. Pengertian dari
penyerahan lahan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan status lahan.
Masyarakat memaknai penyerahan lahan sebagai penyerahan status lahan atau
hak penguasan atau kepemilikan lahan. Artinya, masyarakat yang telah
mendapatkan lahan tersebut bebas mengambil keputusan untuk menentukan
penggunaan, pemanfaatan dan pengalihan lahan.
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Dipihak lain, wakil manajemen perusahaan memaknai penyerahan lahan sebagai
penyerahan “hak pengelolaan lahan’ dan bukan penyerahan “status penguasan
lahan/ kepemilikan lahan”. Oleh karena, manajemen Perusahaan terikat dengan
ketetapan bahwa izin usaha ini tidak merupakan hak kepemilikan lahan dan tidak
boleh dikontrakkan atau diserahkan seluruh atau sebagian pengalihan status hak
penguasaan dan penggunaan lahan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri
Kehutanan, yang diatur melalui ketetapan Surat Keputusan Menteri Kehutanan,
Nomor 338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004.

Berbagai isu yang lainnya yang berkaitan dengan penyerahan lahan yang perlu
dipertimbangkan adalah:

1. Bagaimana “bentuk status lahan” yang akan diserahkan kepada masyarakat
tersebut, apakah masyarakat akan diberikan hak pengelolaan lahan untuk
suatu jangka waktu tertentu (berapa lama ?) dengan berbagai aturan yang
mengikat atau lahan tersebut akan dilepaskan hak penguasaannya kepada
masyarakat (enclave).

2. Jika, proses penyerahan lahan ini melalui mekanisme izin Direksi Perusahaan
atau Menteri Kehutanan, berapa lama proses ini dapat diketahui secara
terbuka oleh masyarakat?. Hal ini penting diketahui oleh masyarakat, supaya
mereka mendapat kepastian yang jelas dan tidak lelah/jenuh menunggu
keputusan dari perusahaan maupun pemerintah.

3. Bagaimana status pembayaran Pajak kepada Pemerintah ataupun Daerah,
jika lahan tersebut telah diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat?.
Berdasarkan ketentuan Menteri Kehutanan, PT. BUMI MEKAR HIJAU harus
melunasi kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi dan implikasi dari kejelasan berkaitan dengan penyerahan lahan
(luas lahan, dan status lahan) akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan
konflik sosial dan keberlanjutan pengelolaan lahan secara lestari oleh masyarakat.

Penjelasan resmi secara terbuka berkaitan dengan hak penyerahan lahan
termasuk luas lahan dan status lahan merupakan faktor penting untuk diketahui
dan dipahami secara bersama oleh semua pihak, terutama oleh semua lapisan
masyarakat Riding, manajemen perusahaan maupun pemerintah. Oleh karena
masyarakat sendiri tidak begitu mempersoalkan ataupun kurang mengetahui
bagaimana implikasi tentang hak pengelolaan lahan yang diserahkan oleh
perusahaan kepada mereka. Mereka sudah merasa puas, setelah mendapat
indikasi penyerahan sejumlah lahan dari perusahaan.

4.3. Pengalokasian dan Pendistribusian lahan.

Pembagian dan pendistribusian lahan ditingkat masyarakat yang tidak menganut
prinsip-prinsip keterbukaan dan berkeadilan tidak jarang berpotensi terjadinya
permasalahan baru pada paska damai setiap konflik tenurial. Kemungkinan
permasalahan baru tersebut cendrung berupa konflik laten (tertutup) secara horizontal
baik diantara sesama masyarakat maupun dengan pemerintahan desa, jika sistem dan
mekanisme pengalokasian maupun pendistribusian lahan tidak mempertimbangkan
secara cermat aspirasi dan masukan dari masyarakat maupun dari pihak-pihak
berkepentingan lainnya.



Membangun masa depan:

35

Terlepas dari realisasi jumlah lahan yang akan diserahkan, masyarakat telah merancang
suatu sistem dan mekanisme pengalokasian dan pembagian lahan. Setiap jiwa penduduk
Desa Riding akan mendapatkan hak yang sama berupa lahan seluas 2 Ha dengan cara
sistem undian. Sistem ini dirancang untuk mengatasi resiko atau kemungkinan protes
bagi induvidu yang kemungkinan mendapatkan lahan tidak subur atau terlalu jauh dari
jalan darat yang sedang dibangun ataupun pemukiman. Resiko dari sistem undian perjiwa
ini, kemungkinan dalam satu Kepala Rumah Tangga (keluarga) yang mempunyai
beberapa anak akan mendapatkan plot lahan yang tersebar dan saling berjauhan.
Sehingga berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi keluarga tersebut terutama akses
dalam mengelola penggunaan dan pengontrolan lahan. Selain itu, kriteria masyarakat
Riding yang akan mendapatkan lahan tersebut masih perlu diperdebatkan, apakah
termasuk masyarakat Riding yang merantau dan telah menetap di daerah lain atau hanya
masyarakat atau penduduk yang tinggal menetap didesa Riding.

Isu lainnya, apakah manajemen perusahaan akan berperan dan terlibat aktif dalam
merancang sistem dan mekanisme pembagian lahan kepada induvidu-induvidu
masyarakat atau diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten atau
Pemerintah Desa Riding. Hal ini penting dipertimbangkan dan dirumuskan secara
cermat, berdasarkan aturan yang jelas seperti pembuatan ”surat perjanjian” untuk
meminimalkan kemungkinan resiko konflik baru seperti: resiko ”pengalihan status lahan
dan hak pengusahaan oleh induvidu masyarakat” kepada pihak lainnya yang tidak
terkontrol.

4.4. Membangun kesepahaman tentang model penggunaan dan pengelolaan lahan.

Tantangan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian
dilahan gambut antara lain; adanya faktor pembatas seperti kemungkinan variasi tingkat
ketebalan gambut, fluktuasi air (tergenang permanen atau secara priodik) ataupun tingkat
kesuburan tanah yang rendah. Disamping itu, kesiapan dan kemampuan sumber daya
masyarakat dalam memahami dan mengaplikasi paket teknology pertanian spesifik lokasi
yang tepat dan sesuai, keterbatasan modal untuk menyiapkan pembukaan lahan,
penyediaan sarana produksi pertanian seperti bibit yang berkualitas, pupuk dan sarana
lainnya.

Mereka sering gagal, ketika mencoba menanam berbagai jenis tanaman pertanian
seperti pengembangan tanaman padi dan jenis sayuran lainnya di lahan gambut. Hal ini
antara lain, yang melatari masyarakat Riding menggunakan sistem sonor selama ini,
karena mereka tidak ”punya pilihan lain” bagaimana cara mengelola lahan gambut secara
produktif sebagai sumber mata pencaharian berkesinambungan.

Beberapa tantangan dan isu yang berkembang berkaitan dengan model penggunaan dan
pengelolaan lahan tersebut antara lain: 1). Pilihan sistem usaha tani dan jenis tanaman,
2). Pengalihan Fungsi Lahan, dan 3). Model pengelolaan lahan. Secara ringkat, tantangan
dan isu-isu tersebut sebagai berikut:

Isu pertama, pilihan sistem usaha tani dan jenis tanaman akan dikembangkan.
Penentuan dan kesepakatan tentang sistem usaha tani dan pilihan jenis tanaman akan
menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan lahan secara berkelanjutan oleh
masyarakat. Pemilihan jenis tanaman yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan
kesesuaian lahan, kemungkinan akan menuai kegagalan dalam upaya memproduktifkan
pengelolaan lahan gambut pada areal dengan skala yang cukup luas dan berisiko
terhadap kebakaran lahan tidak terkendali. Berdasarkan pengamatan lapangan, belum
ada bukti dan contoh sukses keberhasilan masyarakat Riding dalam mengelola usaha
pertanian terutama tanaman pangan maupun tanaman perkebunan dilahan gambut.
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Meskipun, pada desa lainnya telah menunjukkan, pengalaman berbagai masyarakat telah
berhasil mengelola dan memproduktifkan lahan gambut dengan berbagai sistem usaha
tani.

Namun, sistem usaha tani dan jenis tanaman yang akan dikembangkan masih belum
terbingkai menjadi suatu kesepakatan bersama diantara masyarakat maupun dengan
perusahaan. Perbedaan persepsi tentang jenis tanaman yang akan dikembangkan juga
merupakan salah satu topik yang belum diperdebatkan secara terbuka, antara sistem
monokultur karet ataupun sawit yang menjadi pilihan masyarakat dengan tanaman acasia
maupun tanaman kehidupan lainnya yang dipromosikan oleh perusahaan PT.Bumi Mekar
Hijau.

Dari hasil penelitian pada tahun sebelumnya, sebagian besar masyarakat cendrung
memilih jenis tanaman sawit untuk dikembangkan pada lahan gambut tersebut. Pada saat
ini, diantara masyarakat telah terjadi pergeseran mendasar tentang pilihan jenis tanaman
yang akan dikembangkan antara tanaman sawit dengan tanaman karet. Pertimbangan
masyarakat yang berencana mengembangkan kebun sawit antara lain; terbukanya jalan
darat yang akan memudahkan kelancaran transportasi pemasaran hasil sawit dan
keberadaan perusahaan PT.Persada Sawit Mas yang membuka areal perkebunan sawit
sebagai pilihan untuk memasarkan hasil sawit. Dilain pihak, masyarakat yang
berkeinginan untuk meningkatkan produktifitas lahan gambut tersebut dengan cara
monokultur tanaman karet dengan pertimbangan antara lain; Pertama, dengan
dibangunnya kanal-kanal oleh perusahaan, secara tidak langsung akan terjadi penurunan
muka air tanah dan pengeringan lahan. Sehingga lahan-lahan tersebut layak ditanami
dengan tanaman karet, Kedua; kecendrungan meningkatnya harga karet dipasaran lokal
pada dua tahun terakhir ini, Ketiga; mereka sudah mempunyai pengalaman dan telah
berhasil mengembangkan sistem usaha tani berbasis tanaman karet di lahan darat/talang.
Sampai saat ini, masyarakat sendiri masih belum mengetahui informasi yang jelas, jenis
tanaman karet apa yang sesuai untuk dikembangkan pada areal gambut tersebut
maupun paket-paket teknologi apa yang diperlukan untuk mengoptimalkan produktifitas
lahan untuk mendapatkan produksi tinggi dari tanaman karet.

Dari sisi manajemen PT.Bumi Mekar Hijau kemungkinan besar masih berkeinginan
mendorong masyarakat untuk mengembangkan tanaman akasia maupun pohon
kehidupan di areal lahan yang diserahkan tersebut. Konflik penggunaan lahan maupun
pemilihan jenis tanaman yang akan dikembangkan ini merupakan salah satu tantangan
lain yang perlu disingkapi.

Isu kedua, Pengalihan fungsi Lahan.

Pada paska penyerahan lahan, tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan melakukan
alih fungsi sebagian lahan untuk dijadikan areal pengembangan pemukiman ataupun
perumahan baru secara permanen. Hal ini dilatari oleh:

 Pertama, sebagian dari lahan gambut ini akan mengering sebagai dampak
selesainya pembuatan jalan dan berbagai kanal oleh perusahaan terutama diareal
kerja perusahaan.

 Kedua, terbatasnya lahan darat yang dimiliki oleh Desa Riding sehingga tidak
tertutup peluang, lahan-lahan yang potensial dan layak dijadikan untuk areal
perumahan akan dijadikan pengembangan areal pemukiman atau perumahan baru
secara permanen sebagai implikasi pertumbuhan penduduk jangka panjang.

 Ketiga, lancarnya transportasi jalan darat dari desa Riding ke Kecamatan Air
Sugihan akan berimpilikasi positif terhadap aksessibilitas dan peluang
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dikawasan Riding maupun
aksessibilitas bagi PT.Bumi Mekar Hijau (SBA Woods Industry). Hal ini perlu
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diantisipasi dari awal untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya persoalan baru
kedepan berkaitan dengan masih belum adanya kejelasan status penyerahan lahan
tersebut.

Isu ketiga, Model pengelolaan lahan.

Terlepas dari realisasi luasan lahan yang akan diserahkan, perlu dipertimbangkan model
pengelolaan lahan dan penggunaan lahan secara komprehensif untuk mendapatkan
manfaat yang berkesinambungan baik dari segi sosial, ekonomi dan perlindungan sumber
daya alam bagi pihak manajemen perusahaan maupun masyarakat Riding. Pilihan model
pengelolaan lahan yang dikelola secara bersama dan berorientasi pasar akan
menentukan tingkat efektifitas dan effisiensi atas investasi penggunaan sumber-sumber
daya dari masyarakat seperti pembiayaan untuk pengembangan usaha, tenaga kerja
maupun kebutuhan infrastruktur (sarana dan prasarana) lainnya.

Pada saat ini, wacana yang berkembang ditengah masyarakat, mereka akan mengelola
lahan tersebut secara induvidu ataupun oleh masing-masing Kepala keluarga. Namun
demikian, berapa luas lahan gambut yang layak untuk dikelola masih belum tersedia data
yang tepat. Selain itu, perlu dipertimbangkan pembuatan infrastruktur jalan untuk
memudahkan dan pemerataan kelancaran aksessibilitas setiap induvidu menjangkau
areal usaha tani di areal gambut seperti pengangkutan sarana produksi pertanian (bibit
yang berkualitas, pupuk) maupun transportasi hasil produksi usaha tani. Pembuatan
infrasruktur dan prasarana ini nantinya akan berpengaruh secara signifikan terhadap
berkurangnya sejumlah lahan yang akan dibagikan kepada induvidu-induvidu masyarakat.

B. Penyelesaian kasus konflik tata batas desa atau tata batas kecamatan Air
Sugihan dengan kecamatan Pangkalan Lampam.

Secara administrasi pemerintahan, konflik tata letak batas administrasi desa Riding,
Kecamatan Pangkalan Lampam dengan desa Bukit Batu, kecamatan Air Sugihan
“dianggap telah selesai” dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005
tanggal 16 September 2006 tentang Pembentukan Kecamatan baru dan perubahan nama
kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun, tata batas kecamatan atau tata
batas administrasi desa Riding dengan desa Bukit Batu tidak mengalami perubahan dan
tetap di Sungai Panyabungan mengacu pada Peraturan Daerah tersebut. Pendapat yang
sama dinyatakan oleh pemuka masyarakat pada kedua desa.

Disamping itu, berdasarkan observasi ke Dusun III pada bulan Agustus 2006, Pemerintah
Riding tetap memberikan pelayanan secara administrasi pemerintahan kepada
masyarakat di dusun III seperti Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh
masyarakat di dusun III masih termasuk dalam dusun III, desa Riding. Hal ini berarti,
secara administrasi pemerintahan, pemerintah kabupaten tidak menolak dengan
dikeluarnya Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga melalui Pemerintah Desa
Riding.

Pemekaran desa, merupakan suatu peluang bagi wilayah Dusun III untuk membentuk
”desa persiapan” dengan pertimbangan dusun III akan menjadi salah satu pusat
pertumbuhan ekonomi kedepan maupun kemungkinan sejumlah kegiatan perusahaan
yang akan berpusat diwilayah tersebut. Pilihan lainnya, memberikan pilihan kepada
warga dusun III untuk menentukan pilihannya, apakah mau masuk Desa Riding atau
Desa Bukit Batu.
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Photo kontestan pemilihan Kepala Desa
Ridng di dusun III, tahun 2004

Salah seorang masyarakat sedang
mencocokan KTP dengan Kartu Keluarga
di dusun III, RT 14 di Sungai Rasau
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BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

KESIMPULAN

 Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah di Sumatera Selatan
dalam pengembangan investasi oleh perusahaan-perusahaan terutama sektor
perkebunan, hutan tanaman industri dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya
adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip ”minimal konflik tenurial
(pemanfaatan dan hak penguasaan lahan)”.

 Berbagai penyebab kasus sengketa tanah yang terjadi di Sumatra Selatan
memperlihatkan pola yang hampir sama antara lain berkaitan dengan tumpang
tindih lahan, perbedaan persepsi tata batas yang tidak jelas dilapangan, antara
masyarakat dengan perusahaan (perkebunan dan hutan tanaman industri) maupun
perebutan tata batas desa yang akhirnya melibatkan antar Pemerintah Kabupaten

 Model dan pola penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah maupun
perusahaan belum sepenuhnya dapat menyelesaikan secara tuntas berbagai
konflik tenurial. Pendekatan dengan menggunakan pihak keamanan dan tindakan
penegakan secara hukum merupakan suatu bentuk umum dalam rangka
pengelolaan konflik

 Komitment semua pihak untuk mengimplementasikan setiap butir-butir kesepakatan
dan perjanjian yang telah disepakati secara bersama merupakan suatu kunci
untuk memperlancar proses negosiasi-negosiasi dalam kerangka
penyelesaian konflik.

 Hasil dokumentasi dari kajian kasus konflik tenurial di desa Riding pada tahun
sebelumnya, masyarakat Riding menuntut Manajemen Perusahaan Hutan tanaman
industri PT. Bumi Mekar Hijau untuk diberikan ”hak penguasaan lahan seluas
30.000 Ha”.

 Masyarakat dalam melakukan protes dan memperjuangkan tuntutan mereka
menggunakan berbagai kombinasi strategi seperti; Pengorganisasian, Lobi,
Meminta bantuan pihak lain, demonstrasi dan kerjasama antar desa dan terfokus.

 Multipihak yang terlibat dalam proses konflik tenurial telah meluas, dengan
terbentuknya Organisasi Riding Bersatu dan keterlibatan LSM Walhi dan LBH yang
berpusat di Palembang.

 Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelesaian kasus konflik tenurial antara
masyarakat Riding dengan manajemen Perusahaan industri, PT. Bumi Mekar hijau
telah menemukan suatu titik temu, dengan adanya kesediaan manajemen
Perusahaan untuk menyerahkan sebagian areal kerja perusahaan kepada
masyarakat Riding.

 Pada saat ini sedang dilakukan negosiasi-negosiasi secara intensif antara wakil
masyarakat Riding dengan pihak manajemen perusahaan untuk menyusun butir–
butir draft kesepakatan berkaitan antara lain dengan penyerahan lahan konsesi
termasuk luas areal yang akan diserahkan.
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 Kesamaan informasi yang telah beredar secara luas dari masyarakat Riding
mengungkapkan, Perusahaan PT Bumi Mekar Hijau akan menyerahkan lahan
seluas 10.000 Ha kepada masyarakat Riding. Namun, jumlah lahan yang akan
diserahkan ini masih belum ada kesepakatan. Menurut wakil dari masyarakat, pada
draft kesepakatan, belum ada ditentukan secara tegas berapa luas lahan yang akan
diserahkan oleh manajemen perusahaan kepada masyarakat.

 Pada saat ini, manajemen Perusahaan PT.BMH.SBA WI bersama wakil dari tim
teknis desa P3LD (Perencanaan Partisipatif Penataan Lahan Desa Riding) sedang
melakukan pengukuran lapangan untuk menentukan ketepatan lokasi dan luas
areal dilapangan serta penataan tata batas areal yang akan diserahkan kepada
masyarakat.

 Berbagai isu, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam membangun
kesepahaman dan sinergi berkelanjutan paska kesepakatan damai penyelesaian
pada kasus konflik antara masyarakat Riding dengan manajemen perusahaan
PT.Bumi Mekar Hijau adalah: 1) Komitmen menindak lanjuti setiap butir-butir
kesepakatan, 2) Menyamakan kesepahaman berkaitan dengan hak pengelolaan
lahan, 3) Membangun kesepahaman tentang model penggunaan dan pengelolaan
lahan.

 Hasil dokumentasi status kasus konflik tata batas wilayah desa pada tahun
sebelumnya, masyarakat Riding ”menolak penetapan tata batas kecamatan di
Sungai Panyabungan” antara Kecamatan Pampangan dangan Kecamatan
Pampangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komenring Ilir, yang juga
merupakan tata batas wilayah desa antara Desa Riding dengan Desa Bukit Batu.

 Secara substansi penyelesaian konflik tata batas antara desa Riding dengan desa
Bukit Batu belum ada kemajuan, meskipun telah terbentuknya kecamatan
Pangkalan Lampam sebagai bagian pemekaran dari Kecamatan Pampangan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun 2005. Namun, tata
batas kedua desa, batas desa Riding dengan desa Bukit Batu atau tata batas
antara Kecamatan Pangkalan Lampan dengan Kecamatan Air Sugihan tidak
mengalami perubahan dan tetap di Sungai Panyabungan.

 Secara wilayah Administrasi Pemerintahan atau pembentukan kecamatan baru di
Kabupaten OKI, sebagian wilayah Dusun III ini termasuk bagian dari Desa Bukit
Batu, namun sampai saat ini secara administrasi pemerintahan desa, wilayah
Dusun III ini tetap dilayani oleh Desa Riding seperti warga dusun III mempunyai
Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari desa Riding, tanpa
penolakan dari Pemerintah Kabupaten.

 Pada wilayah Dusun III terdapat status lahan berupa Areal Penggunaan Lain yang
menurut versi sebagian masyarakat kedua desa tersebut telah dikuasai oleh
perusahaan perkebunan sawit PT.Perdana Sawit Mas yang telah mendapat izin
prinsip untuk perkebunan sawit dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kemungkinan PT.PSM ini akan mengalami kasus yang sama dengan PT,BMH/SBA
WI, jika pendekatan yang dilakukan tidak dapat mengakomodasi aspirasi dari kedua
desa tersebut.

 Tantangan yang dihadapi oleh PT.PSM yang akan mengelola perusahaan sawit di
dusun III, adalah membangun kesepahaman dengan wakil-wakil kedua desa Riding
dan desa Bukit Batu.
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REKOMENDASI.

Penyelesaian damai paska konflik tanah, bukan hanya dipandang sebatas ”kesepakatan
penyerahan hak pengelolaan lahan” dari manajemen perusahaan kepada masyarakat
Riding. Tetapi. prinsip membangun hubungan harmonis dan bersinergi secara
berkelanjutan pada paska damai penyelesaian konflik tenurial perlu lebih dikedepankan.
Membangun hubungan harmonis dan bersinergi dalam kerangka kemitraan secara
berkelanjutan antara perusahaan dengan masyarakat merupakan prasyarat utama untuk
meminimalkan konflik sosial secara masal masa depan.

Berdasarkan tantangan dalam membangun sinergi berkelanjutan paska kesepakatan
damai perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Membangun keberlanjutan paska damai konflik tenurial antara masyarakat
Riding dengan manajemen Perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau.

1. Memperjelas ”kemajuan proses, status, mekanisme dan implikasi
penyerahan hak penyerahan lahan kepada masyarakat.

 Mengkomunikasikan secara efektif dan menyebarluaskan informasi setiap
butir-butir kesepakatan yang dirumuskan secara bersama merupakan satu
diantara prasyarat untuk mengurangi kesenjangan bias informasi terutama
pada semua komponen masyarakat Riding.

 Pemerintah dan manajemen perusahaan perlu menjelaskan secara terbuka
berkala kepada masyarakat secara luas terutama yang berkaitan dengan
kemajuan proses penyerahan lahan kepada masyarakat;

o Proses dan mekanisme yang telah dan sedang dilakukan
penyerahan lahan (melalui izin direksi perusahaan atau Menteri
Kehutanan), berapa lama prosesnya

o Jumlah/Luas lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang
telah disetujui oleh Direksi Perusahaan.

o Pengertian penyerahan lahan antara hak pengelolaan lahan
dengan penyerahan status lahan (hak penguasaan
lahan/kepemilikan lahan), termasuk konsekuensinya masyarakat
yang akan mengelola lahan.

o Status pembayaran Pajak kepada Pemerintah ataupun Daerah,
jika lahan tersebut telah diserahkan pengelolaannya kepada
masyarakat?. Berdasarkan ketentuan Menteri Kehutanan, PT.
BUMI MEKAR HIJAU harus melunasi kewajiban membayar Iuran
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Merancang dan menyusun master plan dan strategi pengelolaan lahan.
Perencanaan penggunaan dan pengelolaan lahan perlu dilakukan secara
terbuka dan menyeluruh, dengan asumsi realisasi jumlah lahan yang
diserahkan tidak jauh berbeda. Merancang model dan strategi penggunaan
dan pengelolaan lahan tersebut perlu diperluas, tidak hanya terbatas antara
wakil-wakil masyarakat Riding dengan manajemen PT.Bumi Mekar Hijau,
tetapi juga melibatkan wakil-wakil Dinas/instansi maupun pihak lainnya yang
relevan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan lahan secara
berkelanjutan.

Penyusunan master plan lahan perlu dipertimbangkan secara bersama dengan
alasan:
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o Skala luas lahan lahan.
Lahan yang akan diserahkan tersebut cukup luas, jika dikategorikan dalam
bentuk pengembangan usaha yang akan dikelola secara bisnis.

o Luas lahan yang layak dikembangkan untuk pengembangan pertanian
Jumlah lahan yang layak dikembangkan belum tersedia data yang jelas,
apakah semua areal lahan gambut tersebut layak untuk dikembangkan dan
dikelola dalam pengembangan usaha perkebunan maupun usaha
pertanian tanaman pangan atau hortikultura secara luas. Pilihan untuk
melakukan analisa tanah dan kesesuaian lahan perlu dipertimbangkan.
Oleh karena, tingkat kematangan maupun kedalaman gambut akan
mempengaruhi pola usaha tani yang akan dikembangkan.

o Pembuatan infrastruktur jalan dan sarana lainnya
Kebutuhan infrastruktur dan sarana transportasi untuk jalan usaha tani
maupun fasilitas lainnya perlu dipertimbangkan. Pembuatan sarana jalan
maupun kanal-kanal untuk memudahkan dan pemerataan aksessibilitas
setiap induvidu dalam menjangkau areal usaha tani yang akan dikelolanya.
Selain itu, untuk membantu pengangkutan sarana produksi maupun
kelancaran transportasi dan pemasaran hasil. Pembuatan sarana dan
prasarana ini nantinya akan berpengaruh secara signifikan terhadap
pembagian lahan kepada induvidu-induvidu masyarakat.

o Pengalokasian dan pendistribusian lahan
Dari hasil analisa tanah dan kesesuaian lahan maupun kebutuhan dan
rencana pembuatan infrastruktur jalan dan kanal merupakan dasar untuk
menentukan pengalokasian lahan maupun pendistribusian lahan kepada
individu masyarakat.

o Pengembangan model sistem usaha tani.
Penentuan dan kesepakatan tentang sistem usaha tani dan pilihan jenis
tanaman yang dipilih akan menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan
lahan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Untuk memecah kebuntuan
tentang perdebatan antara monokultur karet yang diusulkan oleh
masyarakat dengan tanaman kehidupan atau sistem usaha tani berbasis
tanaman akasia yang dipromosikan oleh perusahaan PT.Bumi Mekar
Hijau. Perlu dilakukan analisa kesesuaian lahan secara menyeluruh untuk
penentuan sistem usaha tani yang berorientasi pasar. Sehingga sistem
usaha tani yang dikembangkan dapat menguntungkan secara ekonomi,
sosial dan bermanfaat terhadap fungsi-fungsi perlindungan sumber daya
alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Hasil dari analisa tanah dan kesesuaian lahan yang berorientasi pasar
merupakan dasar utama untuk menentukan model usaha tani. Sistem
usaha tani yang akan dikembangkan akan menentukan jenis-jenis
tanaman yang akan digunakan maupun pola penanaman. Sistem usaha
terpadu dengan pola agroforestry maupun sistem usaha tani berbasis
monokultur tanaman tergantung dari kesepakatan bersama termasuk
perusahaan. Peluang-peluang untuk memasok kebutuhan pangan untuk
kebutuhan pekerja dan karyawan perusahaan berkesinambungan,
maupun kebutuhan kayu untuk ramuan (perumahan) perlu dibahas secara
bersama dan terbuka.
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3. Strategi pengelolaan lahan secara bersama dengan pola koperasi
Berdasarkan luasan lahan yang diserahkan, perlu dipertimbangkan model
pengelolaan lahan dan penggunaan lahan secara komprehensif untuk
mendapatkan manfaat yang berkesinambungan baik dari segi sosial, ekonomi
dan perlindungan sumber daya alam bagi pihak manajemen perusahaan
maupun masyarakat Riding. Pilihan model dengan sistem koperasi merupakan
salah satu pilihan untuk pengelolaan lahan berkelanjutan dilahan gambut.
Pilihan disarankan, berdasarkan ketentuan dari kontrak lahan antara
PT.BMH/BSA WI dengan Departemen Kehutanan, Perusahaan didorong untuk
melakukan kerjasama dengan Koperasi yang ada di desa. Selain itu,
pengadaan sarana produksi (Bibit, Pupuk, pestisida) dan pemasaran dapat
dikoordinir secara bersama maupun dukungan penyuluhan.

B. Membangun penyelesaian Penyelesaian damai konflik tata-batas kecamatan
atau tata batas desa.

Konflik tata batas antara desa Riding dengan desa Bukit Batu pada wilayah dusun III
cukup rumit. Meskipun Pemerintah Kabupaten Oki telah melakukan berbagai fasilitasi
dan pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam. Namun, akar permasalahan
konflik tata batas kedua desa di Sungai Panyabungan tidak tersentuh.

Berbagai pilihan penyelesaian:
1. Memberikan pilihan kepada warga dusun III untuk menentukan pilihannya,

apakah mau masuk Desa Riding atau Desa Bukit Batu.
2. Pemekaran desa, dengan memberikan peluang wilayah Dusun III untuk

membentuk ”desa persiapan” dengan pertimbangan dusun III akan menjadi
salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kedepan maupun kemungkinan
sejumlah kegiatan perusahaan yang akan berpusat diwilayah tersebut.

3. Mendorong perusahaan PT.Persada Sawit Mas untuk mempertimbangkan dan
mengakomodasi aspirasi maupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat kedua
desa yaitu Desa Riding maupun Desa Bukit Batu yang saling menguntungkan
dalam pengembangan usaha perkebunan sawit.
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Kamis, 23 Maret 2006

Ribuan Petani dan Warga OKI Demo Tolak HTI

PALEMBANG -- Ratusan petani dan warga dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang
tergabung dalam Komite Aksi Rakyat OKI, Selasa (21/3) berunjuk rasa ke kantor
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Kapten A. Rivai,
Palembang. Mereka menolak penggusuran tanah pertanian dan kebun mereka untuk
dijadikan lahan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit.

Para petani yang berasal dari Kecamatan Pampangan tersebut berunjuk rasa dengan
mengusung spanduk dan poster. Mereka menolak lahan mereka dijadikan HTI oleh PT
Persada Sawit Mas, PT Persada Agung Persada dan PT Subangun Bumi Andalas (SBA)
Woods.

Para petani dalam orasinya menyatakan, kehadiran investor HTI akan merampas 250.000
hektare persawahan warga yang ditanami padi sonor. ''Kalau digusur, hilang mata
pencaharian kami,'' teriak seorang pengunjuk rasa.

Aksi ini berlangsung tertib karena dijaga puluhan aparat keamanan dari Poltabes
Palembang yang dipimpin Kapoltabes Palembang Kombes Pol Drs Wakin Mardiwiyanto.
Koordinator aksi Rustandi Ardiansyah mengatakan mereka sangat resah atas kehadirian
perusahaan HTI dan perkebunan sawit di Kecamatan Pampangan karena mereka akan
kehilangan lahan.

Menurut Rustansi Ardiansyah para petani yang menamakan diri Komite Aksi Rakyat OKI
terdiri dari Organisasi Riding Bersatu (ORB), Organisasi Sungutan Bersatu (OSB),
Kesatuan Petani Jermun (KPJ), Gerakan Perjuangan HakTanah Adat (GPHTA) Talang
Nangka, Kesatuan Petani Pulau Kabung (KPPK) dan Gerakan Perjuangan Tanah Adat
(GPRTA) Siju.

''Di Kecamatan Pampangan yakni di Desa Riding, Desa Ulak Jermun, Desa
Talangnangka, Desa Siju sekarang sedang dibangun proyek HTI oleh perusahaan PT
SBA Woods, PT Persada Sawit Mas, PT Patria Agung Perdana. Sekarang lahan-lahan
padi sonor telah dibuat saluran-saluran besar oleh investor tanpa ganti rugi. Kami
menuntut Gubernur Sumsel segera mencabut izin HTI tersebut,'' kata Sawiran koordinator
Komite Aksi Rakyat OKI, Sawiran.

Dalam aksinya, warga didampingi aktivis dari berbagai LSM. Menurut Anwar Sadat dari
Walhi Sumsel, sebelum sampai di kantor Gubernur Sumsel, warga yang akan berunjuk
rasa dengan menggunakan bus sempat ditahan aparat keamanan di jalan. ''Kami sempat
dihalang-halangi aparat Polsek Pampangan, warga dipecah agar tidak melakukan unjuk
rasa,'' ujarnya.

Menurut Anwar Sadat dalam melakukan protes penolakan terhadap HTI dan perkebunan
kelapa sawit kerap mendapat intimidasi dari oknum aparat, termasuk preman. Anwar Sadat
mengungkapkan, saat melakukan advokasi bersama aktivis Walhi Ageng Ferdinan ke
Kecamatan Pampangan, dirinya berdua sempat mendapat ancaman dan nyaris dianiaya saat
motor mereka dihadang beberapa orang tak dikenal pada awal Maret 2006 lalu. ( oed )

Republika-On line
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Rabu, 02 Agustus 2006 - 19:46 wib
Konflik Agraria, Petani Kehilangan Tanah

Laporan Wartawan Kompas Ilham Khoiri
PALEMBANG, KOMPAS - Setidaknya terdapat 30 kasus konflik agraria antara petani
pemilik tanah dengan perusahan pengembang kebun kelapa sawit di Sumatera Selatan
enam tahun terakhir. Sebagian besar kasus itu dimenangkan perusahaan, sedangkan
petani kehilangan tanah yang jadi sumber penghidupan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, Sri Lestari
Kadaria, didampingi Kepala Divisi Hutan dan Perkebunan Anwar Sadat, mengungkapkan
hal tersebut, di Palembang, Rabu (2/8). Sebanyak 30 kasus agraria itu mencakup sekitar
15.000 hektar lahan pertanian dan melibatkan ribuan petani. Perusahaan umumnya
mengantongi izin lokasi atau izin usaha di areal tertentu, tetapi lahan itu merupakan tanah
ulayat desa atau milik pribadi yang telah digarap masyarakat.

Sejak awal hingga pertengahan tahun 2006, muncul enam konflik pertanahan antara
sejumlah perusahaan kelapa sawit dan ribuan warga di 14 desa di empat kabupaten,
yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Kabupaten
Lahat. Menurut pemerhati politik agraria Dhabi K Gumayra, konflik pertanahan tahun
1994-2001 lebih banyak lagi, 151 kasus, dan sebagian besar berkaitan dengan sengketa
lahan untuk perkebunan sawit.

"Konflik terjadi karena pemerintah mengeluarkan izin lokasi atau usaha bagi perusahaan
tanpa mengecek terlebih dahulu kondisi lahan yang sebagian besar telah digarap warga.
Apalagi, banyak muncul spekulan tanah yang bermain," katanya.

Kasus terakhir, penolakan warga Desa Talang Nangka, Secodong, Riding, dan Desa
Jermun, Kecamatan Pampangan, serta dari Desa Sungutan, Kecamatan Pangkalampam,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, terhadap PT Persada Sawit Mas (PSM) yang hendak
mengembangkan kebun kelapa sawit di atas tanah ulayat desa.

Warga bersikeras menolak karena proyek itu dilaksanakan tanpa masyawarah,
sedangkan tanah adat menjadi sumber mata pencaharian. Tanah itu hingga kini masih
jadi sengketa, bahkan 15 petani yang berunjuk rasa yang berakhir dengan pembakaran
mes karyawan PT PSM ditahan polisi.

Sri Lestari berharap, pemerintah mengevaluasi pendekatan pengembangan perkebunan
kelapa sawit yang kerap mengorbankan petani pemilik lahan. Para petani yang kurang
pengetahuan dikalahkan, sedangkan tanah mereka diserobot, diganti rugi murah, atau
ditipu secara halus. ”Jika itu terus terjadi, petani kehilangan alat produksi dan menjadi
miskin. Pemerintah dan perusahaan yang hendak membuat kebun kelapa sawit harus
minta persetujuan warga," katanya

http://www.kompas.com/ver1/nasional/0608/02/194619.htm
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Selasa, 13 Juni 2006, 19:03 WIB

Buntut Unjuk Rasa
LBH Palembang Minta Polisi Bebaskan 15 Petani

Laporan Wartawan Kompas Ilham Khoiri

Palembang, Kompas

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang meminta Polres Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan membebaskan 15 petani dari Desa Condong, Jermun, dan Desa
Talang Nangka, Kecamatan Pampangan, yang ditangkap, Jumat (9/6). Para petani ini
ditangkap setelah berunjuk rasa menolak perkebun kelapa sawit yang dirintis PT Persada
Sawit Mas (PSM).

Petani ini berunjuk rasa untuk mempertahankan tanah ulayat desa yang hendak digarap
menjadi perkebunan, tanpa dimusyawarahkan dengan warga setempat.

"Pemerintah dan polisi hendaknya jangan melihat masalah pidananya semata, tetapi juga
mengungkap latar belakang sosial yang memicu konflik. Masyarakat sebaiknya dilihat
sebagai korban kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil," kata Direktur LBH Palembang
Nurkholis, yang menjadi kuasa hukum masyarakat ketiga desa Pampangan, di
Palembang, Selasa (13/6).

Secara terpisah, Assisten Manajer PT PSM Wilayah Ogan Komering Ilir, Nuh Nasution
mengaku, sudah menyerahkan proses hukum kasus ini pada kuasa hukumnya, Titis
Rachmawati. Menurut Titis, akibat perusakan dan pembakaran, perusahaan merugi
sekitar Rp 600 juta.

"Kami mohon polisi mengusut kasus ini sampai tuntas. Kami baru menginventarisir warga
yang mau jadi petani plasma, menata calon lahan, dan menyemai bibit. Kami belum
mencaplok lahan rakyat dan tetap membuka pintu dialog," katanya.

Sekitar 400 orang dari Desa Condong, Jermun, dan Desa Talang Nangka, berunjuk rasa
menolak perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut, Senin (5/6). Dalam aksi di tempat
pembibitan PT PSM, di Desa Condong, massa membakar mes karyawan dan
menyandera dua karyawan yang kemduian dilepaskan lagi.

Perusahaan berjanji berdialog dengan warga, tetapi polisi keburu menangkap 15 petani,
Jumat lalu. Kepala Polres Ogan Komering Ilir Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
Hendriarto, mengatakan, 15 petani ditetapkan sebagai tersangka perusakan dan
pembakaran mes PT PSM.

Mereka diduga ikut membakar mes karyawan, tiga motor, dan 3.800 batang bibit sawit.
”Kasus kami sidik, dan berkasnya segera dilimpahkan ke kejaksaan,” katanya.

Keluarga petani mengaku, unjuk rasa dan kekerasan itu terjadi akibat masyarakat tidak
diajak bermusyawarah saat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan izin
lokasi tahun 2005 kepada PT PSM untuk mengembangkan kebun kelapa sawit.
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Izin itu mencakup lahan seluas 45.000 hektar di 27 desa di tiga kecamatan, yaitu
Kecamatan Pampangan, Tulung Selapan, dan Air Sugihan.

"Lahan yang dijadikan kebun itu tanah ulayat desa, yang selama ini kami manfaatkan
untuk menanam padi. Kami tidak diajak musyawarah, tiba-tiba tanah itu dijadikan kebun
perusahaan," kata Sukri dan Ena Susena, keluarga petani yang ditangkap asal Desa
Jermun.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Sri Lestari, yang
mendampingi masyarakat tiga desa Pampangan mengatakan, para petani di tiga desa itu
memiliki lahan pribadi dan menggarap tanah ulayat desa seluas sekitar 29.000 hektar.
Saat berjuang mempertahankan tanah itu dan memprotes perusahaan yang mengambil
alih garapan, mereka justru ditahan, dikriminalkan, dan terancam kehilangan tanahnya.

http://www.kompas.com/utama/news/0606/13/190319.htm

Selasa, 22 Agustus 2006
Laporan Wartawan Kompas Ilham Khoiri

PALEMBANG, KOMPAS--Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan
selama 10 tahun terakhir ini banyak memicu konflik pertanahan antara perusahaan dan
masyarakat pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah dan perusahaan diharapkan
menggandeng serta memberdayakan masyarakat lokal dalam pembukaan perkebunan
sawit.

Sejumlah warga dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir, Sumatera
Selatan (Sumsel), yang ditemui di Palembang, Selasa (22/8) mengungkapkan, sebagian
pengembangan perkebunan kelapa sawit di dua kabupaten itu justru kerap menimbulkan
konflik pertanahan.

Perusahaan yang mengantongi izin lokasi atau izin usaha biasanya langsung menggarap
areal tanpa meminta persetujuan warga. Padahal, lahan tersebut merupakan tanah ulayat
desa atau milik pribadi yang digarap masyarakat sejak bertahun-tahun sebelumnya.

Salah satu kasus, PT Persada Sawit Mas (PSM) yang hendak mengembangkan kebun
kelapa sawit yang ditolak sebagian warga Desa Talang Nangka, Secodong, Riding, dan
Desa Jermun, Kecamatan Pampangan, serta dari Desa Sungutan, Kecamatan
Pangkalampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menurut warga, proyek itu dilaksanakan di atas tanah adat tanpa masyawarah,
sedangkan tanah itu merupakan sumber mata pencaharian. Hingga kini, sengketa masih
berlangsung, bahkan 15 petani yang berunjuk rasa dan berakhir dengan pembakaran
mes karyawan PT PSM, ditahan polisi.

Perwakilan warga telah bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan
pimpinan PT PSM, pertengahan Juli lalu. Disepakati, 157 kepala keluarga yang menolak
perkebunan kelapa sawit di Pampangan tidak boleh dipaksa menyerahkan tanah.

"Tetapi, kenyataan di lapangan, tanah kami malah dipatok-patok. Padahal, kami tak setuju
tanah itu dijadikan kebun sawit," kata Ketua Adat Desa Jermun, Saiful Bahri.
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Kasus serupa juga terjadi di Simpang Tungkal, Kacamatan Bayung Lencir, Kabupaten
Musi Banyuasin, serta Desa Siju, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering
Ilir.

"Kami menuntut, 470 hektar lahan di Simpang Tungkal dikembalikan pada warga karena
merupakan hak milik dan telah digarap warga. Tapi, sampai sekarang, masih dikuasai
perusahaan," kata Muskar (70), warga Simpang tungkal.

Kepala Divisi Hutan dan Perkebunan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Sumsel Anwar Sadat, berharap, pemerintah mau mengubah pendekatan pengembangan
kelapa sawit yang selama ini lebih berpihak perusahaan, sedangkan petani lokal justru
akhirnya kehilangan tanah garapan.

"Masyarakat harus diberi informasi yang lengkap dan diajak bicara dalam pembukaan
kebun sejak awal. Jika mereka menolak, jangan dipaksakan," katanya.

Menurut catatan Walhi Sumsel, setidaknya terdapat 30 kasus konflik agraria antara petani
pemilik tanah dengan perusahan pengembang kebun kelapa sawit di Sumsel selama
enam tahun terakhir. Sebagian besar kasus itu akhirnya dimenangkan perusahaan,
sedangkan pertani kehilangan tanah yang jadi sumber penghidupan.
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