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Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi 
tanaman kebun yang paling besar penggunaan 
lahannya di Indonesia. Berdasarkan data 
Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian 
Pertanian menyebutkan bahwa terdapat 
11.672.861 hektar areal perkebunan kelapa 
sawit, sedangkan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menyebutkan luas kebun 
kelapa sawit Indonesia adalah 15,7 juta 
hektar. Dari data KPK, hanya 28,03% kebun 
kelapa sawit yang dimiliki rakyat, sedangkan 
3,14 dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara 
dan 68,83% di bawah penguasaan investasi 
swasta. Kondisi penguasaan ruang tersebut 
jelas memperlihatkan bahwa kebun kelapa 
sawit Indonesia didominasi oleh Investasi.

Cerita dominasi investasi terhadap kebun 
kelapa sawit Indonesia ternyata membekaskan 
luka besar terhadap kondisi sosial dan 
lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari catatan 
konflik dan dampak lingkungan akibat 
aktivitasnya. Berdasarkan catatan WALHI, 
dari 28 kantor  Daerah, 21 diantaranya 
melakukan advokasi terhadap perkebunan 
monokultur yang telah mengakibatkan 
lahirnya konflik dan dampak kerusakan 
ekologis secara signifikan. 

 

1. Konsorsium Pembaharuan Agraria, Catatan Akhir 
Tahun 2016, Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma 
Agraria Dibelokkan.

Selanjutnya, Konsorsium Pembaharuan 
Agraria (KPA)1 mencatat telah terjadi 450 
konflik agraria sepanjang tahun 2016. Dari 
catatan konflik tersebut, 163 konflik (36,22 
%) diantaranya terjadi di sektor perkebunan 
yang didominasi ekspansi perkebunan kelapa 
sawit.Dominasi konflik perkebunan kelapa 
sawit mencakup masalah tumpang tindih 
dengan wilayah kelola rakyat dan akibat 
alih fungsi hutan maupun kawasan hutan 
yang berakibat hilang atau rusaknya sumber-
sumber penghidupan rakyat.

Relasi konflik dan pelepasan kawasan hutan 
bisa dilihat dari besarnya luasan kawasan 
hutan yang dialihfungsikan. Berdasarkan 
olahan data kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan diketahui lebih dari 5 juta 
hektar kawasan hutan dialih fungsikan 
menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit 
dalam kurun waktu

1987 s/d 2016. Posisi puncak alih fungsi 
kawasan hutan untuk perkebunan monokultur 
ini terjadi pada periode 2013 dan 2014.

A. Pendahuluan
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Gambar 1. Peta sebaran titik api di wilayah izin dan non izin pada 2013

Gambar 2. Peta sebaran titik api di wilayah izin dan non izin pada 2014
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Dampak buruk lain, perkebunan kelapa 
sawit juga bisa dilihat dari sebaran titik 
api sepanjang 2013  hingga 2016. Dimana 
perkebunan kelapa sawit, khususnya  HGU 
maupun IUP Perkebunan tercatat sebagai 
salah satu penyumbang titik api tertinggi di 
Indonesia. Selain relasinya dengan kebakaran 
hutan dan lahan, perkebunan kelapa sawit 
juga bersumbangsih terhadap lahirnya 
bencana ekologis lainnya, seperti krisis air, 
banjir dan lainnya.

Merujuk uraian di atas, paling tidak 
telah menggambarkan khayalan manis 
kesejahteraan dari investasi kebun kelapa 
sawit merupakan bualan belaka. Sayangnya, 
kenyataan pahit dampak negatif perkebunan 
kelapa sawit tidak dijadikan pelajaran dalam 
penyusunan politik legislasi nasional . 

Hal ini tergambar dari sikap DPR-RI yang 
memasukkan RUU tentang Perkelapasawitan 
sebagai Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) tahun 2016 dan 2017 dan 
memaksa melanjutkan proses harmonisasi 
dan pembahasan internal di DPR RI, 
walaupun ada kecenderungan Pemerintah 
tidak melihat adanya urgensi pembahasan 
RUU ini. Celakanya, substasi RUU tersebut 
malah memperlihatkan aroma keberpihkan 
terhadap investasi dan pengabaian terhadap 
aspek sosial dan lingkungan.

Gambar 3. Peta sebaran titik api di wilayah izin dan non izin pada 2015

Dok. Milieudefensi/Kemal Jufri | Palm Oil Pontianak
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Penghujung tahun 2016, DPR RI secara 
resmi menetapkan kembali Rancangan 
Undang-Undang Perkelapasawitan masuk 
dalam Prolegnas Prioritas tahun 2017. 
Pengesahan tersebut merupakan lanjutan 
dari kebijakan DPR, yang pada 2015 juga 
menetapkan RUU ini masuk dalam Prolegnas 
Prioritas 2016. Bau busuk RUU ini mulai 
tercium pasca terbukanya naskah akademik 
dan draft RUU-nya, dimana semangat RUU 
secara jelas dan terang berorientasi pada 
kepentingan investasi dan cenderung abai 
terhadap kepentingan (perkebunan) rakyat 
dan lingkungan.

Terkait dengan hal tersebut, maka WALHI 
mengidentifikasi beberapa pasal krusial 
yang memperlihatkan kedok asli RUU 
Perkelapasawitan2  yang pro investasi, yaitu:

1. Konsideran Menimbang huruf b 
menyebutkan kelapa sawit merupakan 
salah satu kekayaan alam hayati 
yang menjadi komoditas strategis 
serta memiliki kontribusi dan 
potensi besar dalam pembangunan 
perekonomian nasional untuk 
mewujudkan kemakmuran rakyat. 
Hal ini merupakan asumsi yang tidak 
berdasar dikarenakan substasi RUU 
Perkelapasawitan malah didominasi 
ketentuan pemberian intensif dan 
keistimewaan berlebih kepada investasi; 

2. Konsideran Menimbang huruf c 
menyebutkan perkelapasawitan 
belum diatur secara komprehensif 
dan terintegrasi sesuai kebutuhan dan 
perkembangan hukum. Konsideran 
yang disebutkan dengan dalil yang 
mengada-ada dikarenakan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan masih relevan dan sangat 
sesuai mengatur

 
2. Draft Juni 2017.

3. Adanya penyebutan asas pelestarian 
lingkungan hidup dalam pelaksanaan 
perkebunan kelapa sawit (Pasal 2 huruf 
J). Asas tersebut jelas merupakan asas 
yang bertentangan dengan prinsip 
perkelapasawitan, pengembangan 
kelapa sawit pasti berelasi dengan 
hilangnya tutupan hutan dan 
kerusakan ekosistem tanah dan air;

4. Membuka peluang pemanfaatan bahkan 
pembukaan ekosistem gambut untuk 
perkebunan kelapa sawit (Pasal 9 ayat 
(2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 50, Pasal 
51). Ketentuan ini tentunya bertentangan 
dengan semangat perlindungan 
ekosistem gambut dan upaya Pemerintah 
mencegah kebakaran hutan dan lahan. 
Posisi Inpres Moratorium tidak akan 
berdaya melawan ketetnuan RUU ini 
apabila disahkan;

5. Adanya ketentuan yang menegasikan 
skema pertanggungjawaban 
pidana dengan pembatas sistem 
pertanggungjawaban adminsitrasi 
belaka (Pasal 16 dan Pasal 53). 
Seharusnya pemenuhan pelanggaran 
administrasi bisa dijadian pemenuhan 
unsur melawan hukum pada beberapa 
ketentuan pidana;

6. Pemberian fasilitas/ intensif khusus 
kepada penanam modal/ investasi, 
yaitu pengurangan pajak penghasilan 
badan; pembebasan atau keringanan bea 
masuk atas impor barang; pembebasan 
atau keringanan bea masuk bahan 
baku atau bahan penolong untuk 
keperluan produksi; pembebasan atau 
penangguhan pajak pertambahan nilai 
atas impor barang modal atau mesin 
atau peralatan untuk keperluan produksi 
yang belum dapat diproduksi di dalam 
negeri; 

B. Catatan Ancaman 
     RUU Perkelapasawitan



 
 
penyusutan atau amortisasi yang 
dipercepat; keringanan pajak bumi dan 
bangunan; dan/atau bantuan pemasaran 
produk melalui lembaga atau instansi 
(Pasal 18). Substasnsi rumusan 
Pasal 18 bertentangan dengan 
upaya Pemerintah yang berusaha 
meningkatkan pendapatan negara 
dari sektor pajak. Selain itu, dalam 
prinsip keadilan, seharusnya yang 
mendapatkan kemudahan dan subsidi 
adalah penduduk miskin bukan 
pengusaha skala besar yang sudah 
sepatutnya mempunyai kemampuan 
untuk memenuhi kewajibannya secara 
penuh;

7.  Skema pemutihan tindak pidana yang 
berada di kawsan hutan (Pasal 24 ayat 
(2). Walaupun ketentuan ini mengatur 
khusus bagi Pekebun, namun ada 
ancaman ketentuan ini disalahgunakan 
dengan pemalsuan dokumen peralihan 
lokasi kebun perorangan skala besar dan 
korporasi menjadi milik Pekebun untuk 
proses percepatan legaliasi kebun;

8. Adanya upaya delegitimasi terhadap 
hak atas tanah dan sistem budidaya 
masyarakat adat (Pasal 25 dan 26). 
Ketentuan ini berpotensi merubah 
tradisi budidaya tradisional masyarakat 
hukum adat. Selanjutnya, berpotensi 
menghilangkan kemandirian dan daulat 
masyarakat hukum adat atas tanah 
adatnya, dimana pola-pola penyerahan 
lahan membuka potensi hilangnya hak 
atas tanah masyarakat adat dalam kurun 
waktu yang panjang;

9. Membuka peluang landbanking, dimana 
ditentukan penguasaan lahan seluas 
paling banyak 100.000 hektar untuk 
satu Badan Usaha, bukantiap holding 
company (Pasal 27). Ketentuan ini 
membuka celah bagi holding company 
membuat “perusahaan boneka” yang 
seolah tidak terafiliasi dengannya;

10. Penggiringan sistem budidaya 
masyarakat hanya pada komoditi 
kelapa sawit (Pasal 29). Hal ini akan 
mendorongan percepatan konversi 
lahan pertanian menjadi perkebunan 
kelapa sawit;

11. Pengaburan sejarah dengan menjadikan 
kelapa sawit sebagai bagian sumber 
daya genetic Indonesia (Pasal 34);

12. Alokasi pupuk nasional yang berlebih 
untuk kelapa sawit dan subsidi untuk 
penggunaan pupuk impor (Pasal 
47). Terhadap ketentuan ini ada dua 
ancaman. Pertama, semakin tingginya 
penggunaan pupuk kimia dan adanya 
potensi pembukaan pabrik pupuk 
baru guna memenuhi kebutuhan 
perkebunan sawit skala besar yang 
semakin tinggi. Kedua, terdapat potensi 
tidak tersedianya alokasi pupuk untuk 
perkebunan lain, serta tidak tepatnya 
sasaran pupuk subsidi yang didominasi 
untuk kebutuhan investasi;

13. Fasilitasi Pemerintah untuk penyediaan 
air dan pengelolaan gambut (Pasal 49 
dan Pasal 50). Ketentuan ini semakin 
menambah beban Pemerintah untuk 
memberikan fasilitas khusus yang 
berpotensi hanya diperuntukkan 
untuk investasi skala besar;

14. Adanya kompensasi terhadap eradikasi 
kelapa sawit yang terserang hama. 
Tidak ada pemisah penerima 
kompensasi antara masyarakat dan 
korporasi. Ancamannya melahirkan 
potensi tambahan beban keuangan 
negara;
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15. Adanya pembatasan penggunaan bea 
ekspor sebagai salah satu sumber 
pendapatan negara hanya untuk 
kepentingan perkebunan kelapa sawit, 
khususnya investasi (Pasal 70). Hal 
ini tentunya menghambat proses 
pembangunnan dan alokasi penggunaan 
dana untuk pembangunan lain yang 
berelasi dengan percepatan peningkatan 
kesejahteraan rakyat;

16. Dominasi ketentuan yang diformulasikan 
guna kepentingan investasi yang akan 
menjadi beban finansial negara (Pasal 
71 s/d 74). Bahkan beberapa ketentuan 
tersebut mendoorng adanya kampanye 
positif yang menjadikan Pemerintah 
berkewajiban menutup cerita kelam 
atau mengarang kebohongan untuk 
mendukung investasi perkebunan kelapa 
sawit skala besar di Indonesia;

17. Amanat pembentukan Badan Pengelola 
Perkelapasawitan (Pasal 87 s/d Pasal 
91). Urgensi lembaga ini semata-
mata memperhatikan aspek ekonomi 
dan abai terhadap fakta daya rusak 
lingkungan, sosial dan budaya dari 
aktivitas perkebunan kelapa sawit. 
Selain itu, pembentukan lemabaga ini 
akan menambah beban keuangan negara 
ditengah upaya perampingan anggaran;

18. Adanya beberapa ketentuan pidana 
yang rawan disalahgunakan untuk 
mengkriminalisasi rakyat (Pasal 97 
& Pasal 98). Standarisasi perawatan, 
panen dan pasca panen yang ditentukan 
peraturan RUU ini sangat sulit dipenuhi 
oleh pekebun mandiri skala kecil;

3. Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, 
Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, 
hlm. 17. 
4. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2012, hlm. 19.

Penyusunan RUU Perkelapasawitan 
merupakan proses politik hukum dalam 
tahapan formulasi/ legislasi yang menetukan 
tahapan politik hukum dalam tahapan 
aplikasi dan seterusnya. Moh. Mahfud MD 
menyebutkan politik hukum merupakan 
“upaya menjadikan hukum sebagai proses 
pencapaian tujuan negara.”3 Merujuk pada 
uraian substasi RUU Perkelapasawitan 
jelas muatan RUU ini bertentangan dengan 
tujuan negara sebagaimana dimuat dalam 
alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 
yang menyatakan melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 

Argumentasi tidak sejalannya substansi RUU 
Perkelapasawitan dengan tujuan negara 
yang dimuat pada Pembukaan UUD NRI 
1945 dapat ditelisik dengan merujuk teori 
tiga nilai dasar hukum.  Gustav Radbruch 
sebagaimana disebutkan oleh Satjipto 
Rahardjo4 menyebutkan terdapat tiga 
nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, 
kegunaan (Zweckkmaszigkeit) dan kepastian 
hukum. sekalipun ketiganya nilai dasar dari 
hukum, namun antara mereka terdapat suatu 
spannungsverhaltnis, suatu ketegangan suatu 
sama lain. Adanya ketegangan dikarenakan, 
masing-masing nilai mempunyai tujuan 
yang berbeda-beda. Apabila hendak 
disederhanakan, nilai dasar hukum dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan dan 
kepastian. Dasar argumentasi ini dikarenakan 
dalam teori keadilan, kemanfaatan 
merupakan salah satu tujuannya, terlebih 
apabila memperhatikan pencetus teori 
keadilan dengan aliran utilitarianisme.
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Merujuk pada catatan substansi RUU 
Perkelapasawitan dapat dilihat rencana 
legislasi undang-undang ini sekedar 
mengakomodir kepentingan korporasi 
guna memastikan adanya intensif dan hak 
istimewa yang sebenarnyya lebih laik 
diperuntukkan bagi rakyat ekonomi lemah. 
RUU Perkelapasawitan menggunakan nilai 
kepastian hukum sebagai alat menjamin 
kelancaran modal investasi guna memastikan 
tujuan memperoleh keuntungan serta 
lepas dari kewajiban lingungan, sosial dan 
budaya.  Kondisi tersebut sejalan dengan 
yang disampaikan Satjipto Rahardjo, dimana 
sistem perekonomian modern yang kapitalistis 
sangat membutuhkan kepastian dan 
ketepatan (predictableness and preciseness),5 
dan dalam investasi perkebunan kelapa 
sawit, RUU inilah yang diarahkan menjadi 
alat mewujudkan kepastian dan ketepatan 
(predictableness and preciseness) yang abai 
terhadap nilai adil maupun kemanfaatan.

Sikap DPR yang terus berkeras 
merampungkan dan melakukan harmonisasi 
RUU Perkelapasawitan, walaupuan ada 
bocoran penolakan pemerintah dan desakan 
penghentian kelanjutan proses legislasi RUU 
ini oleh berbagai organisasi masyarakat sipil 
melahirkan kecurigaan. Seharusnya, DPR 
mengambil sikap dan menggunakan fungsi 
pengawasannya untuk memangil Pemerintah 
dan meminta klarifikasi atas Resolusi 
Parlemen Eropa yang berjudul On Palm Oil 
and Deforestation of Rainforests.

5. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Kompas, 
Jakarta, 2009, hlm. 12.
6. Sawit Watch, Keledeiskop Perkebunan Kelapa Sawit 
2014 Tugas Menyelesaikan Warisan Konflik di Sektor 
Perkebunan Sawit, Tandan Sawit, September 2014, hlm. 3.
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C. RUU Perkelapasawitan
     Mendorong Legitimasi
     Pelanggaran HAM

Pada intinya Resolusi ini menolak biodissel 
dari Kelapa Sawit karena bersumbangsih 
besar terhadap laju deforestasi dan lekat 
dengan praktik pelanggaran HAM. Dua 
hantaman isu tersebut bukanlah suatu yang 
baru, bahkan sudah melekat dengan praktik 
perkebunan kelapa sawit skala besar 20 tahun 
belakangan.

Mengenai praktik deforestasi akibat laju 
perkebunan kelapa sawit secara eksplisit 
sudah tergambar dari grafik pelepasan 
kawasan hutan untuk perkebunan kelapa 
sawit sepanjang 1987 sampai dengan 2016 
yang mencapai lebih dari 5 juta hektar. Hal ini 
belum menghitung alih fungsi  hutan primer 
dan kawasan hutan yang menjadi perkebunan 
kelapa sawit secara illegal. Untuk itu, pada 
bagian ini akan secara fokus menguaraikan 
secara ringkas mengenai praktik buruk 
industri perkebunan kelapa sawit dalam 
perspektif HAM. Dari uraian tersebutlah, 
nanti akan terlihat bahwa kebutuhan atas 
permasalahan perkebunan kelapa sawit 
bukanlah adanya RUU khusus, melainkan 
tindakan dan kebijakan khusus terkait 
perlindungan buruh, anak dan rakyat yang 
berada dalam pusaran industri perkebunan 
hingga pengolahaannya.

1. Hilangnya hak atas tanah dan 
lingkungan hidup 

Berdasarkan data Sawit Watch6,  trend 
konflik di sektor perkebunan sawit terus 
meningkat bisa dilihat dari sejak 2007 
dimana terjadi 514 konflik, kemudian 
pada 2008 terjadi 576 konflik, terus 
meningkat pada 2009 dimana terjadi 604 
konflik, pada 2010 tercatat 608 konflik, 

Dok. WALHI Kalimatan Barat



pada 2011 ada 668 konflik, pada 2012 
terjadi 679 konflik, pada 2013 tercatat 
680 konflik, pada 2014 tercatat 591 
konflik. Konflik yang dicatat oleh 
Sawit Watch ini meliputi konflik laha, 
kemitraan dan lingkungan. Sedangkan 
pada 2015, KPA mencatat terdapat 127 
konflik perkebunan yang didominasi 
oleh konflik perkebunan kelapa sawit.7 

Dalam perspektif HAM, hak untuk 
hidup terkait dengan sumber agraria 
paling tidak mencakup hak atas tanah 
serta sumber penghidupan lainnya. 
Tanah bagi kaum tani dan penduduk 
desa tidak sekedar dilihat dari sudut 
pandang ekonomi, tapi berelasi dengan 
kelanjutan hidup. Hilangnya tanah, 
berarti hilangnya sumber kehidupan. 
Kondisi konflik di perkebunan kelapa 
sawit yang acap menegasikan hak atas 
tanah yang dikuasai secara turun temurun 
tanpa basis legalitas formal yang jelas 
oleh petani dan penduduk desa. Tidak 
ada tanah, tidak bekerja, tidak bekerja 
tidak bisa melanjutkan kehidupan. Satu-
satunya pilihan melanjutkan kehidupan 
tanpa tanah tentunya menjadi buruh 
di perkebunan kelapa sawit yang 
merampas tanah rakyat. Pilihan lain 
untuk memaksimalkan pemanfaatan 
sumber daya alam lain yang berada 
di desa juga sangat kecil peluangnya 
untuk dimaksimalkan, karena hutan, 
sungai dan sumber kehidupan lain dari 
kelestarian hutan atau lingkungan telah 
menurun kualitasnya akibat aktivitas 
alih fungsi, pembukaan kanal dan 
penggunaan pupuk kimia dan lainnya. 
Bahkan untuk skala besar, praktik 
perkebunan kelapa sawit skala besar 
malah menghadiahkan bencana ekologis 
kepada masyarakat, seperti kebakaran 
hutan, banjir bandang dan pencemaran 
sungai. 

 
7. Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 
2015 Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria 
Disandera Birokrasi, hlm. 4.

Situasi konflik juga mengakibatkan 
hilangnya hak atas rasa aman damai, 
bahagia dan sejahtera. Hal ini tidak 
terlepas dari tekanan, intimidasi yang 
sering ditrima warga dari perangkat 
negara atau preman bayaran perusahaan.

Secara normatif, pengabaian atas tanah 
dan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat dari praktik perkebunan kelapa 
sawit merupakan bentuk penegasian hak 
dasar yang ditegaskan dalam ketentuan 
Pasal 28I dan 28Hayat (1) UUD NRI 
1945 jo. Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentnag Hak 
Asasi Manusia (selanjutkan disebut UU 
HAM).

2. Upah Murah dan hilangnya hak atas 
kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan berelasi 
dengan hak untuk hidup. Pada Pasal 
36 UU HAM disebutkan bahwa setiap 
orang baik secara sendiri maupun 
berkelompok berhak untuk mempunyai 
hak milik, dan terhadap hak milik 
tersebut dilarang untuk dirampas 
secara sewenang-wenang dan melawan 
hukum. Walaupun perampasan tanah 
dan alih fungsi secara prosedur formal 
kadang berlandaskan legalitas yang 
jelas, namun perlu ditelisik lebih lanjut, 
apakan legalitas dalam bentuk izin yang 
diterbitkan melalui keputusan tata usaha 
negara tersebut sudah sesuai dengan 
kriteria perizinan atau tidak. 
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Apabila tidak maka izin-izin tersebut 
terbit secara melawan hukum. 
Selanjutnya, apakah kewajiban 
untuk melepaskan hak pihak ketiga 
atau masyarakat yang masuk dalam 
HGU atau IUP sudah dipenuhi 
atau tidak. Bahkan biaya ganti 
rugi terhadap klaim tanah warga 
sebenarnya juga tidak diperkenankan 
apabila bukan dari inisiatif warga,  
karena kewajiban penyerahaan tanah 
yang dikompensasi dengan sejumlah 
uang hanya boleh dilakukan terkait 
dengan kepentingan umum (Pasal 
38 UU HAM), dan investasi jelas 
merupakan bagian dari kepentingan 
bisnis. Dengan demikian, apabila 
kewajiban sebagaimana disebutkan 
tidak dilakukan, jelas perampasan dan 
penggusuran yang dilakukan investasi 
perkebunan kelapa sawit didasarkan 
pada penggunaan prosedur dan substansi 
hukum yang keliru. 

Relasi perampasan tanah dan 
penghancuran terhadap hutan dan 
sumber lingkungan lainnya dengan 
berubahnya mata pencaharian dari 
petani dan pekerjaan yang dilakukan 
secara mandiri menjadi buruh 
perkebunan. Perampasan tanah dan 
pengrusakan hutan dan lingkungan 
yangmengakibatkan masyarakat 
mengalihkan profesi tentunya 
bertentangan dengan ketetnuan Pasal 38 
ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa 
setiap orang berhak atas pekerjaan 
secara adil berdasarkan kecakapaannya. 
Dengan adanya perampasan tanah 
degradasi hutan dan lingkungan, 
tentunya menghilangkan kebebasan 
bagi masyarakat yang berkonflik dengan 
perkebunan kelapa sawit untuk secara 
merdeka memilih pekerjaan. 
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Selanjutnya, kritik lain terkait dengan 
hak atas kesejahteraan adalah status 
ketenagakerjaan dan keadilan sistem 
pengupahan. Berdasarkan data Sawit 
Watch8  yang dipergunakan oleh Menteri 
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa dari 
10 juta tenaga kerja sektor perkebunan 
kelapa sawit, 70% diantaranya 
merupakan buruh harian lepas.

Dengan status sebagai buruh harian 
lepas, para buruh harian lepas 
tentntunya tidak mendapatkan jaminan 
sosial dan kesehatan dari majikan atau 
perusahaan tempat ia bekerja. Kondisi 
ini kian diperparah dengan sistem 
pengupahan yang tidak layak dan tidak 
adil. Bahkan beberapa diantaranya juga 
tidak mengenal hari libur dan bekerja 
melebihi aturan ketenagakerjaan.9  Hal 
ini tentunya mengakibatkan buruh dan 
keluarganya kesulitan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dan penghidupan 
yang yang layak. Kondisi ini tentunya 
melanggar hak buruh perkebunan untuk 
memperoleh kesejahteraan dan jelas 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 
28D UUD NRI 1945 jo. Pasal 38 ayat 
(3) dan (4), Pasal 40 dan Pasal 41 ayat 
(1) UU HAM. 

3. Kriminalisasi dan penggunaan upaya 
paksa hilangkan hak atas rasa aman

Dalam terminologi akademik, 
kriminalsisasi diartikan sebagai 
kebijakan perundang-undangan untuk 
menjadikan perbuatan biasa menjadi 
perbuatan dilarang yang diancam 
pidana. Secara sosiologis, terminologi 
kriminaliasi dimaknai secara negatif, 

8.https://www.wartaekonomi.co.id/read121311/70-
persen-pekerja-di-perkebunan-sawit-buruh-harian-lepas.
html, diakses pada 10 Oktober 2017.
9. Sawit Watch, Perbudakan Perkebunan Kelapa Sawit di 
Berau, 2010.



dimana suatu biasa perbuatan biasa 
menjadi perbuatan yang dapat dipidana 
sepenuhnya dilakukan dengan 
kewenangan subjektif penyidik dan abai 
terhadap aspek kepastian dan keadilan. 
Kriminalisasi dalam pengertian 
sosiologis ini sering dipergunakan 
untuk membungkam perlawanan 
rakyat terhadap kebijakan yang tidak 
partisipatif dan tidak adil (strategy 
lawsuit against public participation).

Kecenderungan praktik kriminalisasi 
terhadap perlawanan investasi industri 
ekstraktif, juga terjadi pada investasi 
sektor perkebunan kelapa sawit. Pada 
2016, tercatat terdapat 134 petani dan 
aktivis yang dikriminalisasi akibat 
konflik agraria dan sumber daya alam.10  
Dari angka tersebut, kriminalisasi di 
sektor perkebunan kelapa sawit masuk 
sebagai salah satu penyumbang terbesar. 
Salah satu kasus kriminalisasi sektor 
perkebunan kelapa sawit yang paling 
besar pada 2016 adalah konflik antara 
masyarakat Desa Olak-olak Kubu, 
Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu 
Raya, Kalimantan Barat vs PT. Sintang 
Raya. Paling tidak ada 5 orang ditetapkan 
sebagai tersangka, padahal merujuk pada 
Putusan Mahkamah Agung korporasi ini 
tidak punya legalitas penguasaan lahan. 
Selain kriminalisasi, upaya SLAPP 
lainnya yang sering dipergunakan 
dalam menghentikan perlawanan 
rakyat ialah penggunaan upaya paksa, 
seperti penangkapan, penggeledahan, 
pengerahan aparat dalam skal besar 
dan tindakan pro yustisia lain yang 
dilakukan tanpa dasar yang jelas.

10. https://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-
pernah-berakhir-cc6J, diakses pada 10 Oktober 2017
11. Budi Hardiman, Hak-Hak Asasi Manusia Polemik 
dengan Agama dan Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta, 
2011, hlm. 4.

Acapnya penggunaan langkah hukum 
yang tidak sesuai prosedur dalam 
membungkam perlawanan rakyat 
terhadap investasi perkelapasawitan 
secara jelas menegasikan kewajiban 
negara untuk memberikan jaminan 
dan pemenuhan hak rakyat atas untuk 
memperoleh keadilan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU HAM 
dan untuk memperoleh rasa aman 
terhadap intimdasi baik secara pribadi 
maupun keluarganya sebagaiana diatur 
dalam Pasal 29, 30 dan 31 UU HAM.

Merujuk pada uraian di atas, secara umum 
praktik-praktik pengabaian terhadap hak 
asasi manusia pada investasi perkebunan 
kelapa sawit sebenarnya bukanlah sesuatu 
yang baru, bahkan uraian di atas habya 
cuplikan kecilnya, dimana apabila ditarik 
lebih jauh masih banyak praktik perkebunan 
yang bertebtangan dengan pemenuhan dan 
planggaran hak asasi dan dasar lainnya.  
Sayangnya, resolusi Parlemen Eropa seolah-
olah hanya direlasikan pada persaingan bisnis. 
Berdasarkan hal tersebut, seharusnya resolusi 
dijadikan alat introspeksi bagi negara untuk 
mereview praktk-praktik kotor perkebunan 
kelapa sawit, bukan malah menjadi pelindung 
investasi kotor. Pentingnya posisi negara 
dalam pemenuhan hak asasi dan dasar pada 
konsep institusionil, dimana Negara sebagai 
otoritas yang mempunyai kuasa telah 
“menginstitusionalisasikan  hak-hak asasi 
manusia menjadi hak-hak warga Negara 
sehingga pelaksanannya dijamin oleh 
hukum positif.”11

Hariadi Kartodiharjo merujuk pada temuan 
KPK menyebutkan tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak (Badan dan Perorangan) usaha 
kelapa sawit mengalami penurunan secara 
signifikan. 
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D. Tarik Diri dari Proses 
Pembahasan



Turun dari 70,6% tahun 2011 menjadi 46,3% 
tahun 2015, sedangkan tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak Perorangan turun dari 42,3% 
tahun 2011 menjadi 6,3% tahun 2015. 
Dari fakta tersebut, adanya rumusan RUU 
Perkelapasawitan  yang memberikan intesnif 
dan fasilitas keringanan kewajiban pajak 
dan keuangan lainnya kepada Korporasi 
diindikasikan untuk mengakomodir 
keengganan korporasi kelapa sawit dari 
tanggung jawab tersebut.12 Selanjutnya, 
RUU ini pada prinsipnya bertentangan 
dengan komitmen perlindungan ekosistem 
gambut dan semangat meningkatkan 
pendapat dari sektor pajak dan penerimaan 
negara bukan pajak lainnya dari sektor 
perkebunan kelapa sawit. Terkait dengan 
Nawacita, mendorong pengesahaan RUU 
ini sama artinya Pemerintahan Jokowi 
melegitimasi pelanggaran-pelanggaran dan 
ketidakpatuah korporasi melalui kebijakan 
legislasi. Pengesahan RUU juga sama 
artinya dengan pengingkaran janji Nawacita 
untuk merealisasikan keberpihakan Jokowi 
terhadap rakyat dan lingkungan. 

Satu-satunya pilihan Pemerintah menyikapi 
RUU yang menjadi inisiatif DPR ini adalah 
menolak melanjutkan proses pembahasan 
dalam menyampaikan pandangan pada 
pengantar musyawarah pada Pembicaraan 
Pembahasan RUU Tingkat I.13  Andaipun 
DPR terus mengambil sikap memaksa 
untuk meneruskan pembahasan RUU 
ini, maka Presiden melalui menteri yang 
ditunjuk bisa menyatakan tidak memberikan 
persetujuan terhadap pengesahaan RUU 
pada Pembahasan Tingkat II. Dengan tidak 
mendapat persetujuan bersama antara 
Presiden dan DPR, maka RUU tidak dapat 
disahkan dan tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan DPR masa itu.14
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Memperhatikan rumusan RUU 
Perkelapasawitan, maka secara tegas 
WALHI menyatakan MENOLAK 
RUU Perkelapasawitan dan meminta 
Presiden secara konsisten pada pilihan 
menolak lanjutan pembahasan dan 
tidak menyetujui pengesahan RUU 
Perkelapasawitan. Urgensitas pembahasan 
dan pengesahan RUU Perkelapasawitan 
yang menurut DPR untuk kepentingan 
rakyat merupakan sebuah kebohongan 
besar. Selain itu, WALHI beranggapan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Perkebunan yang juga mempunyai 
permasalahan terkait keberpihakan pada 
rakyat dan lingkungan masih sangat relevan 
mengatur sektor perkebunan menyeluruh, 
termasuk hal perkelapasawitan. Apabila 
DPR merepresentasikan kepentingan rakyat, 
maka poin penting yang harus dilakukannya 
adalah merevisi sebagian rumusan-
rumusan bermasalah pada Undang-Undang 
Perkebunan, bukan mendorong proses 
legislasi RUU Perkelapasawitan yang tidak 
jelas keberpihakannya pada rakyat.

12. Hariadi Kartosdiharjo, Tanggapan terhadap RUU 
Perkelapasawitan, Juni 2017. 
13. Lihat ketentuan Pasal 67 dan 68 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
14. Lihat Ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

E. Penutup



 

Donasi Sekarang Klik  https://walhi.or.id/donasipublik/



 

Donasi Sekarang Klik  https://walhi.or.id/donasipublik/

Donasi anda sangat membantu WALHI dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup 
Indonesia. Donasi tersebut digunakan untuk membantu dan mendukung program pendidikan 

lingkungan, memperkuat kapasitas masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat akan 
lingkungan hidup yang lebih baik dan menyebarkan informasi lingkungan kepada masyarakat, 

serta untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas 
lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat.


