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Pendahuluan 

Sebagian besar wilayah daratan Republik Indonesia atau sekitar 132 juta hektar diklaim sebagai 
kawasan hutan1,yang didalamnya mengandung berbagai sumber daya alam yang bernilai. Tujuan utama 
pengelolaan sumber daya hutan selayaknya seperti yang dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945 yeng 
berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.Penguasaan sumber daya alam hutan oleh 
negara dilaksanakan pengelolaannya oleh pemerintah, yang manfaatnya diperuntukkan 
bagikesejahteraan rakyat. 

Namun disayangkan berdasarkan hasil survey integritas sektor publik yang digelar Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), proses perizinan pengelolaan hutan menjadi tahap yang paling rentan 
praktik korupsi.2 Setidaknya sampai dengan 2014, KPK telah menangani tiga kasus korupsi penerbitan 
izin pemanfaatan hasil hutan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti yang terjadi di Kabupaten 
Pelelawan dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau, Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Timur, dan 
Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah.Suap adalah modus yang paling sering digunakan dalam 
kasus korupsi penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan.3 

Dalam proses selanjutnya, kelompok masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya 
dari sumber daya hutan mengalamipembatasan akses pemanfaatan sumber daya hutan. Akibatnya 
terjadi konflik hak atas tanah di kawasan hutan di seluruh Indonesia dengan indikasi terjadinya 
pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kelompok hak sipil dan politik (sipol) dan kelompok hak 
ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).  

Dalam kajian ini, pertanyaan kunci yang diajukan adalah: 
(1) Apakah tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor kehutanan berdampak pada pelanggaran 

HAM bagi masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan? Apabila berdampak, bagaimana pola 
pelanggaran HAM yang terjadi? 

(2) Apakah pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan 
dapat menyebabkan terjadinya korupsi? Apabila ya, bagaimana korupsi tersebut terjadi?  

(3) Bagaimana melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak asasi masyarakat yang hidup dari 
sumber daya hutan dari dampak terjadinya tindak pidana korupsi di sektor kehutanan dalam 
konteks preventif dan pemulihan korban? 

 
 
 
 
 

                                                           
1HariadiKartodihardjo, et.al, 2013, Public Review Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Hutan 

(PP 60/2012 dan PP 61/2012), Indonesia Corruption Watch, Jakarta.: 50.  
2
 http://www.tambangnews.com/serba-serbi/opini/4050.html, diakses pada tanggal 10 Maret 2015.  
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Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. 



 

 

Studi Kasus Perkebunan Sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa 
 
Sejak dekade 1990-an kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan sub-sektor perkebunan di 
Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung terhadap ekspansi perluasan lahan 
perkebunan kelapa sawit untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri ataupun 
tujuan ekspor. Salah satu wujudnya pada 1998 Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah 
(Suwarna A.F.) menetapkan proyek pembukaan lahan 1 juta hektar. Namun pada pelaksanaannya 
Pemerintah Daerah mengeluarkan 186 Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikelola oleh 146 perusahaan 
perkebunan sawit pada areal seluas 2,6 juta hektar atau kurang lebih tiga kali lipat dari luas areal yang 
direncanakan. Lokasi kebunnya tersebar di Kutai (Kutai Barat dan Kutai Timur), Berau dan beberapa 
kabupaten lainnya termasuk Kabupaten Bulungan.4 
 
Sejak tahun 1999 Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi Kabupaten Nunukan, Malinau dan Tana 
Tidung.5 Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.263,68 Km2, dimana 67,2% atau 9.584,94 Km2 
(931.539 Ha) adalah kawasan hutan.6 Dengan areal wilayah yang luas dan besarnya potensi ekonomi 
yang terkandung dalam hutan saat itu khususnya potensi tegakan kayu alam, dimanfaatkan perusahaan 
perkebunan kelapa sawit berbekal dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk dieksploitasi dan dijual 
pada industri-industri kayu seperti: plywood, papan partikel, bubur kertas dan lainnya. Jadi dengan kata 
lain perusahaan-perusahaan yang terlibat pada proyek 1 juta hektar sudah memperoleh keuntungan 
dan modal miliaran rupiah sebelum menanam sawit.  
 
Namun setelah kayu itu ditebang perusahaan-perusahaan tersebut tidak menanam sawit. Hal inilah 
yang menyebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan proses hukum sampai akhirnya ada 
putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Suwarna 
A.F dan kolega memperkaya atau menguntungkan orang lain yaitu Martias alias Pung Kian Hwa sebagai 
pemilik Surya Dumai Group. Perusahaan telah diuntungkan sebesar Rp.346.823.970.564,24 atau Rp.346 
miliar sebagaimana hasil perhitungan BPKP dengan surat Nomor SR-868/D.6/I/2006 tanggal 4 Oktober 
2006.7 
 
Surya Dumai Group ini memiliki banyak anak peruhaan yang lokasi kebunnya tersebar di Sumatera dan 
Kalimantan. Menurut keterangan beberapa NGO tercatat ada ±30 perusahaan milik Surya Dumai di 
wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada saat itu. Dari jumlah tersebut mengacu pada data 
KPK, 11 perusahaan diantaranya yang tersangkut masalah sehingga menyeret Martias ke jeruji besi. 
Perusahaan-perusahaan tersebut adalah: 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 http://fwi.or.id/berburu-kayu-di-kebun-sawit, diakses pada 3 Juli 2015. 

5
 Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom Baru sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan 
Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. 
6
 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, 2014, Profil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Nunukan, Nunukan, Hlm. 29. Pada Perda No 19 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Nunukan tercatat bahwa 
36,5% atau 303.637 Ha adalah kawasan konservasi (taman nasional), 26,29% atau 218.658,3 Ha hutan produksi 
tetap. Sementara peruntukan hutan produksi konversi sebesar 2,45% atau 20.662,1 Ha. 
7
 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Surat Dakwaan Nomor: 15/D.3.KPK/X/2006, Jakarta 



 

 

Daftar Perusahaan (Surya Dumai Group) 

No Nma Kebun Luas Kebun 
(Ha) 

Kabupaten 

1 PT. Bumi Simanggaris Indah 12.500 Nunukan 

2 PT. Kaltim Bhakti Sejahtera 30.000 Nunukan 

3 PT. Masram Citra Adiperkasa 20.000 Nunukan 

4 PT. Tirta Madu Sawit Jaya 9.900 Nunukan 

5 PT. Sebuku Sawit Perkasa 20.000 Nunukan 

6 PT. Bulungan Argo Jaya 17.700 Bulungan 

7 PT. Rapenas Bhakti Utama 20.000 Bulungan 

8 PT. Bulungan Hijau Perkasa 6.750 Nunukan 

9 PT. Borneo Bhakti Sejahtera 20.000  

10 PT. Bumi Sawit Perkasa 19.250 Bulungan 

11 PT. Berau Perkasa Mandiri 18.000  

                          Sumber: KPK, Diolah dari Surat Dakwaan Suwarna A.F, Martias,  
                                            Uuh Aliyudin, Robian dan Waskito Suryodibroto.  
 
Apabila dicermati dari luasan areal kebun 11 perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group itu 
melebihi 20.000 Ha dalam satu grup untuk satu provinsi atau dengan kata lain kebijakan pemberian izin 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dikatakan bertentangan dengan Keputusan Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha 
Perkebunan. Hal ini akibat dari ‘obral izin’ sejak awal Otonomi Daerah atau awal tahun 1999 (tahun ke-1 
proyek 1 juta hektar). Menurut salah satu informan berinisial C, Inisiatif izin selalu dari Politisi dan 
Birokrat bukan dari Pengusaha. Suwarna yang menawarkan ke Martias.  
 

A. Perusahaan Perkebunan Sawit Diuntungkan Dengan Korupsi  
 
Sosiolog Piers Beirne dan James Messerschmidt berpendapat bahwa korupsi erat kaitannya dengan 
kekuasan.8 Dengan kekuasaan proses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang harus melalui 
tahapan panjang, dibuat cepat perizinannya. 
Menurut informan N dan H dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, saat itu dalam pengurusan 
izin perusahaan besar seperti Surya Dumai Group seolah ‘super cepat’ atau langsung berurusan dengan 
gubernur (Suwarna A.F), Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehutanan dan Perkebunan 
Provinsi Kalimantan Timur (Uuh Aliyudin), serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 
(H.M. Robian). Padahal untuk membuka usaha perkebunan sawit membutuhkan waktu yang tidak 
sebentar. Perusahaan harus memenuhi syarat antara lain Izin Arahan Lahan, Izin Lokasi, Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), dan Izin Pemanfaatan 
Kayu (IPK) apabila ada potensi tegakan kayu, hingga IUP. Belum lagi dalam persyaratan memperoleh izin 
lokasi speerti yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN No 2/1999 tentang Izin Lokasi, harus memenuhi 
berbagai persyaratan, diantaranya sudah ada izin prinsip dan harus ada forum konsultasi dengan 
masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal izin lokasi. 
 
Proses perizinan dibuat cepat dengan menabrak kewenangan yang dimilikinya. Suwarna A.F. sebagai 
pencetus proyek 1 juta hektar kebun sawit ini, misalnya saja mengeluarkan  persetujuan prinsip 
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 Abdul Rahman Ma’mun, et.al, 2014, Indonesia Bersih Uang Pelicin, Transparency International Indonesia, Jakarta, 

Hlm. 14. 



 

 

pembukaan lahan. Padahal bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Kementerian Kehutanan dan 
Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.107/Kpts-II/1999 
tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.  
 
Selain itu, kejanggalan peizinan ini juga bisa dilihat dalam berkas dakwaan misalnya H.M. Robian, Uuh 
Aliyudin dan Waskito Suryodibroto.. Mereka menerima permohonan IPK Surya Dumai Group, padahal 
saat itu permohonan perusahaan tidak dilengkapi dengan bukti tata batas awal, belum ada IUP, tidak 
ada studi kelayakan kebun, tidak ada bukti penyerahan jaminan bank garansi Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagaimana disyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
dan Perkebunan Nomor 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta 
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang 
Perizinan Usaha Perkebunan.  
 
Namun kenyataannya permohonan IPK itu justru diterima. Kemudian juga ada perintah lisan dari 
Suwarna A.F yang memberikan dispensasi atas kewajiban penyerahan jaminan bank PSDH-DR, sebagai 
salah satu syarat untuk memiliki IPK 11 perusahaan tersebut. Itu artinya perusahaan salah satunya 
seperti PT. Bulungan Hijau Perkasa sangat diuntungkan atau tidak harus memiliki modal awal. 
 
Pertanyaan yang muncul ada apa dengan kejanggalan proses perizinan kasus ini, apakah ada unsur 
bribery atau extortion atau embezzlement. Komnas HAM tidak akan jauh menelusuri terkait tindak 
pidana korupsinya, tapi yang jelas pendekatan korupsi dapat mengungkapkan kejahatan dalam proses 
bisnis usaha kehutanan maupun perkebunan sawit yang ditutupi dengan kedok perizinan dengan alih-
alih percepatan pertumbuhan ekonomi dari ekspansi lahan 1 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Hal 
itu juga memberikan arti bahwa desentralisasi di Indonesia telah memasukkan koordinasi yang buruk 
antara pusat dan daerah, serta kurangnya kejelasan peran.9  
 
Esensi peran yang tidak jelas ini berdampak pada upaya menjerat pelaku kejahatan atau korupsi disektor 
perkebunan yang belum optimal. Menurut beberapa informan NGO dan akademisi di Kalimantan Timur 
dan Kalimantan Utara, masih ada aktor lain yang belum terjerat baik di level pusat maupun kabupaten 
atau ada tebang pilih dalam penanganan kasus. Hukum belum dapat memberikan rasa keadilan bagi si 
pelaku (lima orang) karena ada pelaku lain yang tidak dipidana. 
 
Kemudian ketika proses perizinannnya terbukti bermasalah, mengapa sampai saat ini PT. Bulungan Hijau 
Perkasa dan 10 perusahaan lainnya tetap beroperasi dengan berlindung dari dasar bahwa izin itu sudah 
keluar, izin itu dikeluarkan Pemerintah. Konsekuensinya izin tersebut sah. Apakah tidak boleh 
masyarakat menggugat pemerintah yang mengeluarkan izin kepada badan tertentu yang memberikan 
dampak atau konsekuensi korupsi. Jawabannya itu tidak pernah terjadi karena masyarakat tidak tahu 
bagaimana merehabilitasi hak khususnya hak atas tanah yang telah diambil perusahaan.  
 
Masyarakat hanya tahu bahwa itu tanah ulayatnya yang diambil alih oleh PT. Bulungan Hijau Perkasa 
dari tahun 1999. PT. Bulungan Hijau Perkasa memperoleh IPK tanggal 7 Januari 2000 sesuai dengan 
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 522/332/Proda./2.2/EK seluas 6.750 Ha. Pada periode 2000-
2001 perusahaan melakukan penebangan kayu alam (dikerjakan oleh PT. Gunung Jati Rimba).  
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 Dermawan, A., E. et.al. 2011. Preventing the Risks of of corruption in REDD+ in Indonesia, Working Paper, CIFOR, 
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Setelah habis kayu alam ditebang. Kemudian ada blow up pemberitaan di Kalimantan Timur (sebelum 
pemekaran daerah) saat itu terkait kegagalan proyek 1 juta hektar dan ada aduan sehingga KPK 
melakukan proses hukum. Dari berkas dakwaan KPK untuk Suwarna A.F,  PT. Bulungan Hijau Perkasa 
memperoleh hasil tebangan kayu alam seperti Meranti sebanyak 132.019,31 m3, Rimba campuran 
sebanyak 6.136,04 m3, dan kayu indah 498,91 m3, atau apabila ditotal perusahaan memperoleh 
keuntungan sebesar Rp.75.313.123.105,-. Menurut C dari NGO di Kalimantan Timur, Nilai kubikasi per 
hektar yang diperoleh Perusahaan itu jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan nilai yang didapat karena 
yang dimasukan Perusahaan dalam perhitungan hanya 3 item, yaitu Meranti, Rimba Campuran dan Kayu 
Indah. KPK harusnya hire ahli kehutanan untuk melihat sample kayunya apa saja atau KPK sebenarnya 
bisa melihat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Surya Dumai Group dan laporan produksinya. 
 
Setelah kebusukannya tercium KPK, maka perusahaan-perusahaan dalam group Surya Dumai mulai 
menanam sawit. Untuk PT. Bulungan Hijau Perkasa mulai melakukan pembibitan dan penanaman sawit 
pada tahun 2003 berbekal pengsahan IUP pada 28 Mei 2001 dengan Nomor 
411/Kpts/HK.350/Dj.Bun/V/01 pada luasan 5.000 Ha di Kecamatan Sembakung dan Lumbis-Kabupaten 
Nunukan.10  
 
Sertifikat HGU-nya baru terbit atau disahkan pada 1 November 2004 oleh kepala perwakilan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Nunukan. a.n H. Darmin Djemadil, SH dengan Nomer: HGU No. 01 tahun 2004 
berdasarkan surat kepala BPN Nomor 83 /HGU/BPN/2004 tertanggal 13 Oktober 2004. Luasnya 6.061 
hektar di Desa Melasubaru, Bebanas, lulu, Sajau, Ketul, Lubuk, Membulu, Patal, Suyadon, Takulon, Ubol- 
Kecamatan Sebuku, Sembakung dan Lumbis, dan berakhir pada 29 Oktober 2039. 
 
Ketika IUP, izin lokasi dan HGU bisa terbit, tapi di lapangan belum clean and clear dalam proses 
penyelesaian lahan dengan masyarakat sekitar. Apakah ada yang tidak dilengkapi atau malah ada unsur 
‘kecurangan’ perusahaan dalam persyaratannya?, padahal Perusahaan sudah menebang kayu, 
menanam dan memamen sawit. Ada informan D dari Masyarakat Adat Agabag dan pernah bekerja di PT. 
Bulungan Hijau Perkasa menyatakan bahwa perusahaan itu berbuat curang, salah satunya memanipulasi 
data laporan produksi terkait umur Sawit (ditanam), sehingga nilai panen dalam laporan nilainya kecil. 
Pertanyaannya untuk apa itu dilakukan, bisa jadi untuk menghindari pajak atau penerimaan Negara 
bukan pajak yang masuk ke kas Negara Negara maupun untuk menutupi biaya operasional para pejabat 
daerah karena menurut salah satu informan dari DPRD Nunukan, perusahaan ‘sangat dekat’ dengan 
bupati Nunukan periode saat ini, biaya operasional sang bupati seringkali dibiayai PT. Bulungan Hijau 
Perkasa. 
 
Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2000 telah membuka ruang bagi kewenangan yang lebih 
banyak bagi Pemerintah daerah untuk mengatur kehiduoan ekoniomi dan sodial di daerahnya masing-
masing. Namun kewenangan yang lebih besar ini memicu terjadinya korupsi 
 

1. Asymmetric Information 
 
Asymmetric information dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana ada satu pihak katakanlah 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dari pihak lain 
(Masyarakat). Dorongan kepentingan ekonomi yang kuat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit 
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 Ditjen Perkebunan-Kementerian Pertanian, Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan 
)IUP-B, IUP-P, dan IUP) Provinsi Kalimantan Timur, diakses dari ditjenbun.pertanian.go.id/pascapanen/.../Kaltim.pdf, 
pada 21 Juni 2015.  



 

 

telah melalaikan kepentingan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari adanya pembatasan yang tidak 
beralasan terhadap akses atas informasi tentang konsesi perkebunan. Padahal izin pengelolaan kebun 
itu tidak sebentar atau bisa sampai 35 tahun.  
 
Intinya ketika mengeluarkan izin lokasi tersebut PT. Bulungan Hijau Perkasa maupun Pemerintah tidak 
ada sosialisasi dan/atau permisi dari masyarakat sekitar yang sudah ada sebelumnya. Logikanya ketika 
ada orng baru daang ke lingkungan kita, maka harus permisi ke tetangga yang sudah ada sebelumnya. 
 
Dalam teorinya untuk memperoleh izin lokasi dan Amdal diperlukan forum konsultasi unuk 
penyebarluasan informasi rencana penanaman modal, rencana perolehan tanah dan penyelesaian 
masalah perolehan tanah, pengumpulan informasi data sosial dan lingkungan, serta alternatif bentuk 
dan besarnya ganti rugi atas tanah. Jadi ketika satu syarat tidak dipenuhi, maka sesuai aturan, izin 
berikutnya tidak dapat diterbitkan. Namun faktanya banyak perusahaan yang tidak memenuhi syarat 
tetap dapat beroperasi. 
 
Akses informasi yang dipahami perusahaan adalah komunikasi atau “kedekatan personal” dengan 
pejabat pemerintah. Hal itu juga yang Komnas HAM rasakan ketika ingin menggali informasi dengan 
tujuan baik agar perusahaan bisa klarifikasi. Namun Y yang sebenarnya mempunyai jabatan level tinggi 
di First Resources,11 menolak memberikan statement secara terbuka, khawatir mempengaruhi citra 
perusahaan. Menurutnya perusahaan sudah go public atau sudah Tbk khawatir statement menjadi 
acuan harga sahamnya jatuh. Selain itu, perusahaan sudah masuk RSPO atau Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (Meja bundar tentang Minyak Sawit Berkelanjutan). 
 
Padahal dalam prinsip.RSPO mendorong keterbukaan, patuh hukum, kelayakan ekonomi, kaidah layak 
pengelolaan kebun dan pabrik, tanggung jawab lingkungan dan keragaman hayati, tanggung jawab sosial 
dan masyarakat, tanpa deforestasi dan perbaikan tiada henti.12 Keberadaan RSPO semestinya 
mendorong First Resources atau khususnya PT. Bulungan Hijau Perkasa terbuka kepada publik. 
 
Selain itu, ada temuan menarik dalam kajian ini bahwa dokumen HGU itu tidak bisa diakses oleh ‘publik’. 
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Kalimantan Timur dan Kepala Kantor 
Pertanahan Nunukan menolak memberikan salinan dengan mengacu prase pada Pasal 17 UU 14/2008 
iterkait kebebasan informasi publik, bahwa izin usaha perusahaan dalam hal ini HGU itu tidak boleh di-
publish karena menyangkut hak atas intelektual dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan 
perlindungan usaha. Salinan HGU hanya boleh diberikan kepada penyidik. Padahal ketika izin itu sudah 
dikeluarkan, berarti itu kan ada perpindahan dari dokumen personal menjadi dokumen publik.  
Jadi Solusinya setelah panjang lebar perdebatan, adalah dokumen HGU PT. Bulungan Hijau Perkasa itu 
ditulis bagian yang dirasa penting. Bisa dibayangkan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan 
mandat Undang-Undang saja sulit mengakses dokumen tersebut, apalagi masyarakat. 
 
Terkait persoalan ini, di Kalimantan Timur penah ada gugatan NGO, yaitu Jaringan Tambang (Jatam) 
Kalimantan Timur terhadap Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara di Pengadilan Tata Usaha 
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 First Resources membeli sekitar 18 perusahaan milik Surya Dumai Group pada tahun 2007-2008 di Riau, 
Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, salah satunya PT. Bulungan Hijau Perkasa. Ketika mengakuisisi seluruh 
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Negara (PTUN) Samarinda, yang berujung pada dikabulkannya tuntutan Jatam atas data-data tambang 
batubara atau sengketa informasi.  
Pada 12 Agustus 2015 Hakim Ketua M. Ferry Irawan membacakan putusan menyatakan, menerima 
gugatan banding pemohon (Distamben Kukar) secara formil namun tetap memutuskan untuk 
menguatkan putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur sebelumnya yang telah memutus bahwa 
Informasi dan Data Izin Usaha Pertambangan sebagai dokumen terbuka yang harus diberi pada siapapun 
yang memohon, termasuk Jatam. Menurut MJ dari Jatam Kalimantan Timur, sengketa informasi ini 
bermula dari keinginan Jatam mendapatkan informasi mengenai perizinan pertambangan di Kabupaten 
Kutai Kartanegara sebagai “pengobral” izin tambang batubara terbesar di Indonesia. 
 
Hal itu sama dengan kasus, Suwarna beserta kolega memanfaatkan asymmetric Information ini untuk 
mengobral izin, yang pada hak-hal tertentu rekomendasi dan izin yang dikeluarkan menyalahi 
kewenangannya dan justru ditemukan unsur tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan 
negara. 
 

2. Klaim Masyarakat Atas Tanah dan Wilayahnya  
 
Kecamatan Sembakung Atulai adalah salah satu lokasi konsesi kebun sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa.13 
Sembakung atulai adalah kecamatan baru, hasil pemekaran dari Kecamatan Sembakung. Kecamatan 
Sembakung Atulai memiliki luas 27,27 Km2 meliputi 10 desa dengan jumlah penduduk ±7.000 jiwa yang 
mayoritas adalah masyarakat adat, yaitu Masyarakat Adat Tidung dan Masyarakat Adat Dayak Agabag. 
 
istilah Agabag berasal dari Abag (Cawat). Menurut beberapa informan istilah ini muncul pada tahun 
2000-an. Sebelumnya masyarakatnya disebut Masyarakat Adat Dayak Tenggalan atau Tingalan. Menurut 
A (Anggota DPRD Nunukan Daerah Pemilihan Sembakung Atulai), L (Anggota DPRD Malinau), N (AMAN 
Malinau), dan Y informan Masyarakat Adat Tingalan di Kabupaten Malinau. Istilah Agabag ini muncul 
pada tahun 2003 ketika anak-anak dari Kecanatan Lumbis menuntut ilmu di Samarinda dan membentuk 
suatu perkumpulan dengan nama “Forum Mahasiswa Agabag” bukan Tingalan karena analogi Tingalan 
itu identik dengan Ketinggalan atau Kampungan.  
 
Setelah itu para mahasisa itu melakukan sosialisasi ke wilayah asalnya di Lumbis. kemudian 
disosialisaskan kembali oleh salah seorang tokoh masyarakat berinisal L sehingga berkembang ke daerah 
lain, seperti Kecamatan Lumbis Ogong, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai dan Sebuku dengan 
penyebutan istilah Agabag. 
 
Dalam penelitian ini Komnas HAM tidak akan terlalu memperdalam apakah masyarakat adat di 
Sembakung Atulai khususnya di Desa Saduman, Pagaluyon dan Mambulu itu Dayak Tingalan atau Dayak 
Agabag, mungkin perlu kajian tersendiri untuk itu. Dalam penelitian ini Komnas HAM akan menyebutnya 
Masyarakat Adat Dayak Agabag.  
 
Masyarakat Adat Dayak Agabag merupakan komunitas kesatuan hukum adat yang tinggal di 6 
kecamatan, yaitu: Kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong, Sembakung, Sebuku, Tulin Onsoi, dan Sembakung 
Atulai.  
 
Sebelum penjajahan Balanda, Dayak Agabag sudah mendiami daerah utara pulau Borneo secara turun-
temurun dan memiliki hutan Adat/Hak Ulayat yang disebut dengan “Tanah Nu Akion”. Menurut Y bahwa 
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Masyarakat Adat Agabag atau Tingalan memiliki bahasa atau Linguistik dan adat istiadat hampir serupa, 
seperti Dayak Okolod/Tahol, Tidung, Dayak Abai di Sunagai Sambuak, dan Dayak Bulusu di Kabupaten 
Tana Tidung. 
 
Tahun 1950-1965 terjadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia sehingga Masyarakat Dayak Agabag 
harus mengungsi dan ada pula yang direkrut menjadi relawan (veteran) untuk mengangkut bahan 
makanan tentara indonesia pada saat konfrontasi tersebut. Setelah konfrontasi selesai, kemudian 
masyarakat ada yang menetap di tempat barunya tersebut ataupun kembali ke tempat asalnya. Mereka 
umumnya tinggal di hulu sungai. 
 
Sekitar tahun 1980-an terjadi erosi/tamah 
lomgsor yang diikuti banjir besar. Pemerintah 
Kabupaten Bulungan dari Departemen Sosial saat 
itu kemudian merelokasi permukiman dan ladang 
mereka ke tempat yang dihuni saat ini. Oleh 
karena itu, pemukiman Masyarakat Adat Agabag 
tertata teratur dalam kelompok-kelompok desa. 
 
Meskpin tidak ada bukti tertulis terkait batas 
wilayah adatnya, namun dari penuturan para 
tokoh adat, batas-batas tanah ulayat yang 
ditinggalkannya itu bisa berupa: 
1. Batas alam ini adalah pegunungan, batu, 

sungai, dan pohon;  
2. Batas buatan bisa dalam bentuk kayu ulin atau jalanan lintas batas. 
 
Sayangnya batas Wilayah Adat Agabag sudah dimusnahkan oleh perusahaan-perusahaan. Saat ini yang 
paling mudah untuk melihat mana batas ulayat adalah dengan melihat batas desa karena pada tahun 
2000-an pernah ada program Care untuk melakukan pengukuran batas desa, yang terlibat dalam 
program tersebut adalah masyarakat adat atau dalam pengukuran batas desa dilakukan berdasarkan 
batas tanah ulayat. 
 

Di lahan relokasi atau pemukiman baru tersebut beberapa tahun lalu pernah terjadi sengketa karena 
masuk konsesi PT. Adindo Hutan Lestari, tapi sudah dikeluarkan oleh perusahaan ketika 
menteriKehutanan saat itu MS Kaban dan bupati Nunukan berkunjung ke sana. Yang masih menjadi 
persoalan adalah tanah ulayat atau tanah mereka di tempat sebelum relokasi yang diserobot PT. 
Bulungan Hijau Perkasa. Namun dari hasil penelusuran dengan beberapa informan justru wilayah 
konsesi perusahaan sebenarnya adalah pengelolaan Inhutani yang kemudian beralih menjadi konsesi 
HTI PT. Adindo Hutan Lestari atau terjadi tumpang tindih. 
 
Menurut Hari Purnomo (Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH Wilayah IV), tumpang tindih ini 
karena teknis pemetaan atau menggunakan peta dasar yang berbeda antara peta tata ruang yang 
menjadi auan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin dan peta yang digunaan Kementerian 
Kehutanan. Menurutnya PT. Bulungan Hijau Perkasa pernah dilaporkan oleh PT. Adindo Hutan Lestari ke 
kepolisian, namun kelaanjutan kasusnya belum jelas sampai saat ini. 
 

Terlepas dari persoalan tumpang tindih tersebut, persoalan atau klaim tanah ini tidak pernah 
terselesaikan dengan baik. Masyarakat Adat Agabag pernah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus 

Gambar 1: Relokasi Rumah Masyarakat 

 
Sumber: Dokumentasi Komnas HAM. 



 

 

(Pansus) di DPRD Nunukan. Namun menurut Y dari informan perusahaan, di tengah jalan ada anggota 
DPRD yang ‘bermain’ dalam hal ini meminta lahan, sehingga First Resources menarik diri dan meminta 
penyelesaian kepada pihak kepolisian. 
 
Menyikapi pekerjaan Pansus yang belum menyelesaikan permasalahan masyarakat, kemudian pada 15 
maret 2015 masyarakat dari tiga kelompok desa yaitu Saduman, Pagaluyon dan Mambulu membuat dan 
mengirimkan surat kepada PT. Bulungan Hijau Perkasa terkait Tuntutan Ganti Rugi selain pengembalian 
hak ulayat. Adapaun tuntutan ganti rugiyang dimaksud adalah: 
1. Denda pembumi tanggungan hasil hutan Rp.3,5 miliar rupiah 
2. Kompensasi hasil produksi sawit Rp.15.000,-/tonase; 
3. Pembangunan plasma sebesar 2 Ha per KK; 
4. Pembangunan listrik standar PLN 12 slinder; 
5. Pembangunan sarana balai adat untuk Lembaga Adat Desa perdesa. 
 
Tanggal 21 Maret 2015 dilakukan pertemuan yang difasilitasi camat Sembakung Atulai antara Polsek 
Sembakung, Humas PT. Bulungan Hijau Perkasa, para tokoh adat, dan perwakilan warga Desa Saduman, 
Pagaluyon dan Mambulu di BPU Desa Pagaluyon. Kemudian hasil pertemuan tersebut disampaikan 
secara tertulis kepada Bupati Nunukan. Namun hasilnya tidak ada realisasi apa yang dituntut 
Masyarakat. 
 
Akhirnya pada 3 Agustus 2015 ratusan orang dari Masyarakat Adat Agabag berusia 15 tahun keatas dari 
Desa Sduman, Pagaluyon dan Mambulu mendatangi base camp PT, Bulungan Hijau Perkasa. Waktu itu 
masyarakat sudah dihadang oleh anggota dari kesatuan Brigade Mobil (Brimob) sebanyak 4 orang. 
Mereka berdemo dengan tertib di pintu masuk kantor perusahaan, kemudian perusahaan mengajak 
berunding, ada sebanyak 4 orang dari 3 desa ikut dalam perunbdingan tersebut. Saat pertemuan 
tersebut perwakilan masyarakat mengutarakan permisi untuk menyandaera kendaraan perusahaan 
karena tuntutan masyarakat tidak ditanggapi 
perusahaan. Pada jam 13:00 WITA masyarakat 
membawa (menyita) alat/kendaraan milik PT. 
Bulungan Hijau Perkasa ke Desa Mambulu, 
dengan rincian 8 unit dumpk truck, 2 unit 
Mitsubishi Strada, 1 unit Toyota Hilux, 1 unit 
mesin compressor, 2 buah drum plastik, 1 buah 
drum besi, 1 buah propil tank isi 2.000 liter, 27 
buah genjen 30 liter, 1 SIM+STNK+BPKB. Soreya 
pihak kepolisian (Polsek Sembakung dan ada 
anggota Brimob) menyusul ke lokasi dimana 
kendaraan disita dengan alasan bahwa 
kendaraan yang diambil itu, ada mobil patrol. 
 
Keesokan harinya atau pada 4 Agustus 2015 telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh camat 
Sembakung Atulai, Anggota Polsek dan Koramil Sembakung, serta para tokoh adat terkait penyitaan 
alat/kendaraan perusahaan. Hasil pertemuan tersebut keesokan harinya atau 5 Agustus disampaikan 
secara tertulis dan diantar langsung oleh Kepala Adat Besar Agabag Sembakung Atulai ke base camp 
perusahaan. Salah satu isinya warga di tiga desa meminta PT. Bulungan Hijau Perkasa untuk melakukan 
pertemuan di Desa Pagaluyin terkait tuntutan terdahulu dengan dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten 
Nunukan. Saat itu PT, Bulungan Hijau Perkasa melalui pimpinan lapangan memberikan jawaban: 

Gambar 2: Alat/Kendaraan yang Disita 

 
Sumber: Dokumentasi Komnas HAM. 



 

 

1. Pada prinsipnya bersedia melakukan pertemuan dengan warga tiga desa, tapi akan menunggu 
keputusan pimpinan lebih tinggi;  

2. Pihak PT. Bulungan Hijau Perkasa melalui pimpinan lapamgam yang hadir memohon agar warga tiga 
desa berkenan membebaskan sebagian alat/kendaraan yang ditahan oleh warga. 

 
Pada 12 Agustus 2015 terjadi pertemuan di kantor Kecamatan Sembakung yang dihadiri oleh Bupati 
Nunukan, Camat Sembakung Atulai, Muspika Kecamatan Sembakung Atulai, Tokoh Adat dan para 
utusan masyarakat tiga desa. Namun pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan PT. Bulungan 
Hijau Perkasa. Oleh karena itu, masyarakat belum berkenan menyerahkan alat/kendaraan tersebut pada 
pihak PT. Bulungan Hijau Perkasa sampai saat Komnas HAM melakukan wawancra atau observasi 
lapangan pada 21 Agustus 2015.  
 
Kepala Adat Besar Agabag Kecamatan Sembakung Atulai berinisial A menyatakan bahwa Ketika 
masyarakat menuntut penyelesaian klaim hak atas ulayatnya. Pihak manajemen PT. Bulungan Hijau 
Perkasa hanya menerima tuntutan tapi tidak menempati janjinya.  
 
Menurut para informan Masyarakat Adat Agabag, perusahaan ‘membeli’ polisi untuk mengambil 
alat/kendaraan yang disita, salah satu caranya dengan mengirimkan surat pemanggilan kepada Bpk. 
Seko (Ketua Badan Permussyawara Desa) yang dijadikan saksi perampasan. Tidak hanya itu pihak 
keamanan dari Polsek Sembakung maupun Polres Nunukan pun mengancam salah seorang tokoh 
masyarakat berinisial D, meminta barang itu dikembalikan ke Pospol dengan menyebarkan isu 
pengerahan Brimob. Hal tersebut menyebabkan terjadi keresahan atau terganggunya hak atas rasa 
aman Masyarakat Adat Agabag. 
 
Kehadiran perkebunankelapa sawit yang dikelola oleh PT. Bulungan Hijau Perkasa adalah bentuk 
perkebunan yang berwatak kapitilistik, mereka menguasai tanah secara besar-besaran dengan 
merampas hak rakyat. Memang kalau melihat sejarah masuknya perkebunankelapa sawit di Indonesia, 
itu dibawa pertama kali sejak tahun 1848 oleh pemerintah Hindia Belanda,14 sehingga tidak 
mengherankan dari dulu sampai saat ini  masih terjadi penindasan terhadap masyarakat di Indonesia. 
 
Komnas HAM melihat bahwa tidak ada titik temu penyelesaian masalah klaim tanah Ulayat Agabag ini 
karena: 
1. Perusahaan menganggap yang dimaksud masyarakat sekitar itu yang mana?. Tanah ulayat yang 

ditebang dan kemudian dijadikan perkebunan sawit sudah ditinggalkan akibat bencana erosi dan 
banjir besar; 

2. Pemerintah Daerah kurang transparansi dalam proses penyediaan tanah untuk pemegang konsesi 
dalam hal ini PT. Bulungan Hijau Perkasa; 

3. Kurangnya kejelasan tentang batas-batas penggunaan lahan dan hak kepemilikan baik itu 
perusahaan maupun masyarakat; 

4. Pengakuan status kepemilijan lahan formal (surat bukan lisan). Di Papua Nugini, lahan dan hutan 
dimiliki secara adat. Pemilik lahan yang sah harus diberi kesempatan untuk mengelola sumberdaya 
hutan mereka sendiri dengan dorongan dan dukungan pemerintah pusat. Hak kepemilikan adat 
sebaiknya tidak dihilangkan.15 
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3. Minimnya Pengembalian Untuk Masyarakat 
 
Masyarakat butuh kesejahteraan dengan hadirnya perusahaan. Kalau sudah berkebun, prinsip orang 
dayak, maka perusahaan harus berkontribusi terhadap masyaralat. Mengacu pada pendapat Wilson 
(2003), ada empat pilar dalam menunjang keberhasilan usaha suatu perusahaan. Empat pilar tersebut 
meliputi perpaduan antara konsep pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, 
kemitraan, dan aturan-aturan dalam bisnis.16 Tanggung jawab sosial ini merupakan modal utama untuk 
tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan 
budaya masyarakat setempat.  
 
Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit tidak mempunyai pengaruh baik pada kehidupan 
masyarakat sekitar. Tidak pernah ada bantuan untuk pemenuhan hak atas pangan masyarakat sekitar, 
yang terjadi justru agresifnya penguasaan lahan yang dilakukan PT. Bulungan Hujau Perkasa sampai 
tidak ada lahan konsesi yang tersisa dan tanaman monokoltular seperti sawit yang tidak bisa tumpang 
sari dengan tanaman lain menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh sumber pangan dari jenis 
buah, sayuran maupun sumber hewani.  
 
Lebih mengejutkannya lagi PT. Bulungan 
Hijau Perkasa menutup sungai yang biasa 
digunakan masyarakat mencari sumber 
kehidupan (bahan pangan) untuk kemudian 
dibuat jalan perusahaan. Padahal sungai 
merupakan jalur transportasi mereka atau 
dengan kata lain masyarakat harus berjalan 
kaki lebih jauh untuk memperoleh sumber 
pangan. 
 
Masyarakat Adat Agabag di Desa Saduman, 
Pagaluyon dan Mambulu, mayoritas bekerja 
sebagai petani palawija, sayur-mayur dan 
buah-buahan (pisang). Selain itu, juga ada yang berburu binatang dan gaharu di hutan meskipun 
semakin sulit diperoleh. Untuk gaharu mereka harus mencari sampai ke Malaysia dengan berjalan kaki 
selama tiga bulan dalam hutan. Mungkin ketika hutan ulayat masih utuh, tidak harus jalan kaki sampai 
Malaysia dan bahkan dikejar-kejar oleh polisi hutan Malaysia.  
Pohon gaharu memang menjanjikan secara ekonomis, satu pohon gaharu bisa menghasilkan Rp.900 juta 
bahkan miliaran, tapi memang butuh perjuangan.  
 
Untuk penghasilan sehari-hari, kehidpuan Masyarakat ditopang oleh jerih keringat kaum perempuan. 
Setiap hari mereka mencari daun singkong dan pakis yang kemudian dijual ke pengepul dari Kabupaten 
Malinau yang setiap harinya datang ke desa mereka. Rata-rata sehari kaum perempuan bisa 
memperoleh Rp.50.000,-. Dengan kata lain beban banyak dipikul perempuan dari mulai mengurus 
keluarga, mencuci, memasak, sampai dengan mencari daun singkong dan pakis. Selain itu juga kaum 
perempuan khsusunya para ibu biasa membuat anyaman dari rotan dimana rotannya dibudidaya oleh 
masyarakat karena lahannya sudah diambil alih oleh perusahaan. 
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Gambar 3: Penutupan Sungai oleh Perusahaan 

 
Sumber: Dokumentasi Komnas HAM 

 



 

 

Ada 3 perusahaan di Kecamatan Sembakung Atulai, yaitu: 1) PT. Adindo Hutan Lestari (Hutan Tanaman 
Industri); 2) PT. Nunukan Sawit Mas (perkebunan sawit); 
dan 3) PT. Bulungan Hijau Perkasa (perkebunan sawit).  
 
Hubungan PT. Adindo Hutan Lestari dan PT. Nunukan 
Sawit Mas dengan Masyarakat Adat Agabag di 
Kecamatan Sembakung Atulai terjalin dengan baik 
karena ada proses timbal balik dari apa yang diperoleh 
perusahaan dengan mengembalikannya ke masyarakat 
dalam bentuk tanggung jawab sosial maupun kemitraan. 
Misalnya masyarakat sudah memperoleh skema berupa 
tanaman kehidupan sepanjang 500 meter kiri-kanan 
jalan trans-Kalimantan atau sepanjang konsesi PT. 
Adindo Hutan Lestari. Prosesnya sedang berjalan, 
dimana masyarakat mulai memanfaatkan untuk 
menanam sait di lahan 20% konsesi HTIPT. Adindo Hutan Lestari.  
 
PT. Bulungan Hijau Perkasa justru tidak melakukan kemitraan dengan masyarakat seperti dua 
perusahaan tetangganya. Apakah memang regulasi pemerintah yang lemah?. Peraturan Menteri 
Pertanian (Permentan) Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan memang mewajibkan kemitraan dalam bentuk plasma. Permentan ini berlaku bagi seluruh 
perkebunan setelah tahun 2007, sedangkan untuk perkebunan yang sudah memiliki HGU sebelum tahun 
tersebut tetap diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat melalui CSR berdasarkan UU perseroan.  
Ketentuan dari Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No 26 tahun 2007 dan 
diperbaharui Peraturan Menteri Pertanian No 98 tahun 2013 menekankan bahwa sejak bulan Februari 
2007 apabila terjadi pembangunan kebun kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun 
masyarakat di sekitarnya dimana areal lahan diperoleh dari 20% izin lokasi perusahaan atau membangun 
kebun dari lahan masyarakat yang ada disekitarnya. 
 
Jadi kembali lagi, meskipun tidak ada kwwajiban melakukan kemitraan, PT. Bulungan Hijau Perkasa 
memiliki tanggung jawab sosial membantu Pemerintah mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar 
dalam berbagai hal, salah satunya penciptaan lapangan kerja untuk pekerja lokal. 
 
Jika melihat kontribusi pekerja dari masyarakat sekitar itu pun juga kecil kontribusinya. Hal itu diakui 
oleh Y dari pihak perusahaan.karena terkait dengan kriteria atau standar dalam perekrutan pekerja yang 
membutuhkan capability dalam bekerja. Beliau juga menyunggung masalah habit masyarakat sekitar 
(kebiasaan mabuk) sehingga mengganggu produktivitas kerja perusahaan. Oleh karena itu, sebagian 
besar pekerjanya didatangkan dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara karena mereka berpikir panjang 
ketika memperoleh penghasilan. Sebenarnya perusahaan senang bila merekrut pekerja dari masyarakat 
setempat karena perusahaan bisa menekan ongkos transportasi, apalagi kalau bawa keluarga, tidak 
perlu membiayai biaya tempat tinggal, dan lain-lain. 
 
Hal lain yang yang dirasakan Masyarakat Adat Agabag atas keberadaan perusahaan khsusunya PT. 
Bulungan Hijau Perkasa adalah dampak lingkungan. Aspek lingkungan yang paling terasa adalah air 
karena sawit ‘rakus’ air. Sawit itu di semua lahan bisa tumbuh, yang penting ada pupuknya, dan paling 
manja pupuknya itu harus rutin per 3 bulan sekali itu akan membuahkan hasil yang bagus, lalu sungai 
yang di sekelilingnya itu menjadi dangkal. 
 

Gambar 4: Lokasi Tiga Perusahaan 

 
Sumber: Dokumentasi Komnas HAM. 

 



 

 

Sebelum ada perusahaan, sungai Mombulu itu 
dalam dan di sepanjang aliran sungai, masyarakat 
mencari kehidupan seperti berburu babi, pelanduk, 
rusa, dan berbagai macam ikan. Akibat kehadiran 
perusahaan, banyak jenis ikan punah seperti salah 
satunya Binsayong (seperti ikan bandeng atau tidak 
bersisik dan berwarna merah) karena racun atau 
bubut perusahaan. Selain itu, sebelumnya air sungai 
itu aman untuk dikonsumsi masyarakat, namun saat 
ini masyarakat lebih memilih menggunakan air hujan 
dengan membeli atau menyediakan penampungan 
air. Ketika musim kemarau panjang terpaksa 
menggunakan air sungai tersebut.  
 
Ada hutan yang yang harus dipelihara agar sungai itu tidak menjadi dangkal. Saat ini sawit justru sengaja 
ditanam oleh PT. Bulungan Hijau Perkasa dan tumbuh subur di tepian sungai. Hal itu jelas akan merusak 
kelestarian alam dan berpotensi besar terhadap timbulnya bencana, apalagi Kecamatan Sembakung 
Atulai berdasarkan Perda Nunukan No.19 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Nunukan, adalah 
kawasan rawan tanah longsor dan banjir. 
 
Dalam disertasi hasil penelitian Ahmad Yani di Kabupaten Melawi mengungkapkan bahwa kegiatan 
perkebunan kelapa sawit tidak feasible untuk dilakukan dengan cara melakukan konversi terhadap 
ekosistem hutan. Jika hal ini dilakukan maka akan menimbulkan dampak kerugian lingkungan yang 
sangat signifikan dengan nilai Net Present Value negatif atau sebesar Rp (248.349.067.033.000).17  
 
Ketika hutannya tidak rusak tentunya kehidupan Masyarakat Adat Agabag di muka bumi ini tidak akan 
ada masalah. Karena akar kayu yang ada di hutan selain sebagai pengikat tanah juga sebagai penyimpan 
air alami. Air tersebut nantinya akan keluar melalui mata air, anak sungai dan danau untuk menghidupi 
mereka. 
 
Untuk hak atas kesehatan, Masyarakat Adat Agabag di tiga desa relatif lebih mudah dengan keberadaan 
fasilitas kesehatan Pemerintah, seperti Puskesmas yang sudah menyediakan fasilitas rawat inap dan 
Posyandu yang dapat diakses atau jaraknya tidak terlalu jauh. Begitu pun dengan keberadaan fasilitas 
pendidikan pada tingkatan Sekolah Dasar maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sudah tertata 
dalam suatu kawasan mengingat daerah ini dulunya dibangun sebagai rtempat relokasi bencana banjir 
tahun 1980-an. Sementara untuk layanan kesehatan dan pendidikan perusahaan, selama ini tidak 
pernah ada nasyarakat yang mengakses atau menggunakannya, bahkan untuk penanganan kesehatan 
lanjutan dan pendidikan tingkat atas, Masyarakat Adat Agabag lebih memilih pergi ke kecamatan 
tetangga atau daerah terdekat di Kabupaten Malinau.  
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Gambar 5: Sungai Mombulu 

 
Sumber: Dokumentasi Komnas HAM. 



 

 

E. Rekomendasi 
 
Dari hasil wawancara dengan para informan diperoleh informasi terkait perbaikan kebijakan di sektor 
kehutanan dam perkebunannya ke depannya, yaitu: 
1. Akui keberadaan wilayah adat; 
2. Moratorium izin baru untuk aperkebunan dan mengevaluasi IUP yang sudah terbit; 
3. Pemenuhan persyaratan transparansi dan keterbukaan terkait dengan dokumen perizinan; 
4. Kepastian dan kesungguhan pemegang izin itu untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur 

terkait kegiatan perkebunan dan hubungannya dengan masyarakat sekitar; 
5. Aturan penataan ruang di-upgrade sampai pada desa;  
6. Perekrutan pemegang kekuasaan otoritas yang benar-benar cerdas, bias mengkoordinasikan, dan 

tidak ada kepentingan apa-apa. 
7. Lembaga keuangan memperketat persyarakat kredit untuk perusahaan sawit. Harus ada persyaratan 

dokumen izin lingkungan. Jika izin lingkungan belum keluar maka bank tidak boleh memberikan 
kreditnya.  
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