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Foreword

P

uji syukur atas rahmat dan nikmat yang Tuhan berikan sampai dengan terselesaikannya Monthly Manager Report (MMR) pada
bulan ini. Sejak 3 September 2019 terjadi perubahan struktur organisasi di Departemen Planning & Resources, Depatemen Sosial
berubah menjadi Depatemen Community & Social. Hal ini juga perubahan pada struktur dibawahnya, selain itu sebelum sosial di
bagi menjadi 2 (dua) wilayah, saat sejak di berlakukan struktur yang baru maka tidak ada lagi pembagian wilayah kerja kelola
sosial di Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam.

Laporan ini merupakan gambaran kegiatan yang disampaikan melalui data dan deskripsi singkat Departemen Community and Social. Adapun
kegiatan utama yang menjadi keseharian tim antara lain adalah menjadi kepanjangan tangan perusahaan kepada pihak luar khususnya
masyarakat sekitar dan stake holder lainnya, menjadi bagian penyelesaian masalah (resolusi konflik) pada lingkungan perusahaan, sebagai
negosiator atas penyediaan lahan operasional melalui program GRTT/Tali Asih, pelaksana hubungan masyarakat (kehumasan), pembinaan
dan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui program CSR.
Laporan bulanan ini merupakan alat untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan dan menjadi bahan evaluasi pada kurun waktu
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh departemen sosial secara keseluruhan. Semoga yang disampaikan dalam laporan ini dapat
dijadikan sumber informasi, transformasi data dan monitoring perusahaan secara berkelanjutan dengan inovasi dan perbaikan-perbaikan
yang diperlukan.
Penyusun,

TIM COMMUNITY AND SOCIAL
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Estate &
Village
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Pada RKT 2021, area kerja Departemen Community and Social meliputi 2 blok
yaitu blok Kendawangan dan blok Air Hitam, antara lain adalah;
A. BLOK KENDAWANGAN
1. BUKIT GEMILANG ESTATE (BGE) / HKI-1
Rencana tanam adalah 8 Ha yang keseluruhan merupakan tanaman
pengayaan.
Dari 4 Dusun desa Pangkalan Batu yaitu Tangir Jaya, Aur Kuning, Petai
Condong dan Dungun, RKT 2020 wilayah terdampak langsung adalah
dusun Tangir Jaya. BGE juga masuk di wilayah desa Kedondong yang
terdisi dari 3 (tiga) dusun antara lain adalah Air Jelemuk, Sei Nenas dan
Kelampai.
2. MERANTI MAKMUR ESTATE (MME) / HKI-3
Rencana tanam adalah 30 Ha yang keseluruhan merupakan tanaman
pengayaan.
MME area kerjanya masuk pada dua desa yaitu desa Pangkalan Batu
(dusun Tangir Jaya, Aur Kuning dan Dungun) dan sebagian kecil di Desa
Kedondong (dusun Air Jelemuk).
3. BATU SEJAHTERA ESTATE (BSE) / HKI-6
Rencana tanam pada tanaman latex adalah seluas 75 Ha, sedangkan
untuk tanaman pengayaan yaitu seluas 94 Ha.
Area kerja BSE merupakan area kerja pertama yang akan dijumpai saat
akan masuk ke Konsesi PT. HKI jika masuk dari Kabupaten Ketapang
melalui dusun Sungai Gantang.

4. SUBUR MAKMUR ESTATE (SME) / HKI-8
Rencana tanam adalah 10 Ha yang keseluruhan merupakan tanaman
latex.
SME masuk di wilayah desa Pangkalan Batu yaitu di dusun Dungun dan
Petai Condong.
5. BINTANG TERANG ESTATE (BTE) / HKI-9
BTE pada RKT 2021 memiliki rencana tanam seluas 75 Ha untuk
tanaman latex dan 40 Ha untuk pengayaan.
Lokasi kerja BTE berada di kawasan desa Kedondong (Air Jelemuk, Sei
Nenas, dan Kelampai) dan desa Mekar Utama (Klukup Belantak).
6. PANORAMA KEMILAU ESTATE (PKE) / HKI-2
Pada RKT 2021 KME tidak memiliki target rencana tanam baik latex
maupun pengayaan.
Desa yang merupakan wilayah operasional PKE adalah sebagian desa
Pangkalan Batu (dusun Petai Condong) dan desa Suangai Jelayan yang
terdiri dari 4 (empat) dusun antara lain dusun Pangkalan Pinang, Air
Merah, Kempas dan Teluk Bayur.
7. KECUBUNG MULIA ESTATE (KME) / HKI-4
Rencana tanam adalah 3 Ha yang keseluruhan merupakan tanaman
pengayaan.
Daerah operasional KME masuk dalam wilayah pemerintah desa
Selimatan Jaya (dusun Karat).
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8. PINANG LESTARI ESTATE (PLE) / HKI-10
Rencana target tanam pada tahun 2021 ini adalah seluas 90 Ha untuk
tanaman Latex, sedangkan untuk tanaman pengayaan yaitu seluas 12
Ha.
Untuk desa yang berada di dalam konsesi PT HKI PLE adalah desa
Selimatan Jaya dan Desa Sungai Jelayan. Pada lahan konsesi banyak
lahan konflik yang telah dilakukan Tali Asih namun di klaim lagi oleh pihak
lain atau keluarga yang telah menerima tali asih sebelumnya.

B. BLOK AIR HITAM
1. BAMBU EMAS ESTATE (BEE) / HKI-5
Pada tahun 2021 BEE tidak memiliki target rencana tanam baik latex
maupun pengayaan. Area kerjanya masuk pada dua desa yaitu desa Air
Hitam Besar (dusun Bagan Cabe)
2. BUKIT HARAPAN ESTATE (BHE) / HKI-12
Rencana target tanam pada tahun 2021 ini adalah seluas 250 Ha untuk
tanaman Latex, sedangkan untuk tanaman pengayaan yaitu seluas 13
Ha..
Wilayah desa yang masuk dalam konsesi BHE adalah desa Air Hitam
Hulu (Dusun Hantak).

Monthly Manager Report | Social Departement

Resume Profile
of Villages

Page | 6

NAMA DESA KONSENSI PT.HKI
NO

DATA DESA
PANGKALAN BATU

KEDONDONG

MEKAR UTAMA

BANJAR SARI

SUNGAI JELAYAN

SLIMATAN JAYA

AIR HITAM BESAR

AIR HITAM HULU

1

Luas Wilayah (Km)

2

Jumlah KK

3

Jumlah Penduduk (Org)

4
5
6

Suku Mayoritas

Dayak

Dayak, Melayu dan Jawa

Dayak, Melayu, Jawa, Bugis dan Batak

Dayak, Melayu, Jawa, Sunda dan Flores

Dayak

Dayak, Melayu, Jawa dan Sunda

Dayak dan Melayu

Dayak dan Melayu

7

Kepala Desa

Paulus Udu

Yohanes Liam

Hartono

Didik Radianto

Suyatmin

Bahrudin Efendi

Asrani

Sata Oden

8

Kepala Adat

Gregorius Anggai

Basan

Loket

Melawin

Jention

Limas

260.55

98.62

575.69

524.4

98.62

183.52

250.25

103.7

358

332

248

41

281

53

867

65

1222

1108

939

157

1045

184

3009

206

Jarak ke Kecamatan

±99

±57

±10

±5

±98

±50

±79,6

±80,6

Jarak ke Kabupaten

±200

±80

±80

±80

±150

±140

±175,6

±200

Tilis

Batas Administratif
9

Utara

Desa Sungai Jelayan

Desa Pangkalan Batu

Desa Sungai Jelayan

Desa Sungai jelayan

Desa Pelanjau Jaya

Desa Air Hitam Hulu dan Air Tarap Desa Air Tarap dan Bangkal Serai

10

Selatan

Desa Kedondong

Desa Banjar Sari

Desa Kedondong

Desa Kedondong

Desa Suka Harapan

Desa Natal Kuini

Desa Air Hitam Besar

11

Barat

Desa Sungai Nanjung dan Pagar Mentimun

Desa Mekar Utama

Desa Nanjung dan Pagar Mentimun

Desa Nanjung dan Pagar Mentimun

Desa Semuncungan

Desa Danau Buntar

Desa Air Hitam Besar

12

Timur

Desa Selimatan Jaya dan Karya Baru

Desa Selimatan Jaya

Desa Selimatan Jaya dan Karya Baru

Desa Selimatan Jaya dan Karya Baru

Desa Kedondong

Desa Pembedilan

Desa Pembedilan

Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan
13

Jumlah TK/PAUD

-

1

5

-

-

2

1

1

14

Jumlah SD

3

1

5

1

4

2

1

1

15

Jumlah SMP

1 (Satap)

1 (Satap)

1 (Satap)

-

1

1

1

1

16

Jumlah SMA

-

-

1

-

-

-

-

1

17

Jumlah Pendidikan Agama

-

1

-

-

-

3

1

1

18

Jumlah Puskesdes

1

1

1

-

1

1

1

1

19

Jumlah Posyandu

1

1

-

1

1

1

1

20

Pelabuhan

-

-

-

1

-

-

-

21

Dusun konsensi PT.HKI

1. Tangir Jaya
2. Aur Kuning
3. Dungun
4. Petai Condong

1. Air Jelemuk
2. Kelampai
3. Sungai Nanas

1. Sukaria/Silingan
2. Klukup Belantak

1. Air Merah Lanjut

1. Air Merah
2. Pangkalan Pinang
3. Teluk Bayur
4. Kempas
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1. Karat

1. Bagan Cabe

1. Hantak

Social Issues
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LAPORAN MONITORING POTENSI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
ESTATE

WAKTU
22 September 2020

NAMA / DESA
• Ilyas
• Warga Dusun
Aur Kuning

INTI MASALAH

KATEGORI

kantor Damkar BGE

 Disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa lahan

BGE/HKI 1

• Supardi dan
Suhardi
• Pengurus
koperasi Aur
Kuning Betuah

STATUS

 Dilakukan pertemuan dengan yang bersangkutan di

• Melakukan penanaman sawit pada
blok 1707 area kerja BGE

LAHAN

24 Februari 2021

TAHAP PENANGANAN

• Meminta
konfirmasi
terkait
pengangkutan hasil panen karet ke
Pontianak oleh PT HKI
• Melakukan penahanan 1 (satu) unit
kendaraan pengiriman karet

EKONOMI
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tersebut telah di tali asih kepada saudara Ungguk pada
tanggal 17 Juli 2019
 Disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa
tanaman sawit tidak masuk dalam kategori tanaman
kehutanan sehingga akan melanggar undang-undang
Kehutanan jika ditanami di area Hutan Produksi
 Yang bersangkutan memahami hal tersebut dan
meminta pertimbangan dari pihak perusahaan untuk
dapat memberikan ganti rugi atas tanaman sawit yang
telah ditanam sejak tahun 2017
 Diberikan penjelasan kepada yang bersangkutan bahwa
harus dilakukan pengecekkan lapangan bersama tim
GIS untuk dapat mengetahui kepastian tanaman sawit
tersebut apakah masuk ke dalam blok 1707
 Jika didapati tanaman sawit tersebut masuk dalam lahan
yang sudah di tali asih, maka akan dilakukan sensus
tanaman bersama tim GIS
 Akan dijadwalkan pertemuan kembali bersama dengan
yang bersangkutan, saudara Rafael Amri dan Ungguk
 Telah dilakukan pertemuan dengan pengurus koperasi
Aur Kuning Betuah dihadiri oleh bapak Agusdiansyah
(Manager Traksi) ditemani oleh tim Sosial
 Dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa
pengangkutan tersebut merupakan bentuk uji coba

OPEN

OPEN
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terhadap perusahaan penampung yang berada di
Pontianak
 Uji coba pengiriman dilakukan untuk mengetahui biaya
yang dikeluarkan diperjalanan sebagai dasar pengajuan
biaya SPK
 Yang bersangkutan melakukan penahanan 1 (satu) unit
kendaraan pengiriman karet
 Telah dilakukan pertemuan pada pukul 19.40 WIB
dikantor koperasi desa Aur Kuning Betuah (AKB) yang
dihadiri oleh pengurus koperasi antara lain; Supardi
(Ketua), Syafarudin (Sekretaris), Wawan Setiawan
(Bendahara) dan Suhardi (Anggota)
 Dari pihak perusahaan diwakilkan oleh; bpk. Suhadi
Tholib (Comm. & Soc. Manager), Barnabas (Askep
GRTT & Social), Tri Eko Setiyo (Askep TK & CSR), Kukuh
Sambodo (HOS) dan 3 orang anggota KBDM
 Dari pihak Polsek Kendawangan diwakili oleh; Kanit
Reskrim dan 2 orang anggota Polsek
 Didapati alasan penahanan kendaraan oleh koperasi
Aur Kuning Betuah antara lain;
- Koperasi AKB menuntut kejelasan dari kesepakatan
yang pernah dibuat bersama kontraktor
- Meminta penjelasan kepada PT HKI terkait syarat
dan ketentuan pengangkutan yang telah dipenuhi
oleh koperasi AKB namun belum ada informasi lebih
lanjut
- Meminta penjelasan kepada PT HKI terkait
pekerjaan yang telah diberikan kepada koperasi AKB
dirasa belum memberikan keuntungan baik bagi
koperasi maupun anggota koperasi
 Tim Community and Social mendengarkan dan
menampung keluhan pengurus koperasi AKB tersebut
dan memberikan beberapa penjelasan antara lain;

17 April 2021
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-

Mengenai kesepakatan antara koperasi AKB dengan
kontraktor tidak berhubungan langsung dengan PT
HKI
- Jika koperasi desa AKB ingin tetap terlibat dalam
pekerjaan angkutan getah latex ke pabrik bisa
dilakukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh
managemen yaitu Rp. 400,-/kg seusai yang berjalan
saat ini
- Jika koperasi AKB ingin melakukan komunikasi lebih
lanjut terkait aturan dan kebijakan penunjukan
kontraktor
angkutan
getah
dipersilahkan
menghubungi langsung nomor bpk. Hendri Tjou di
Jakarta
Dari penjelasan tersebut, pengurus koperasi AKB
memahami dan membuat kesepakatan tertulis yang
berisi;
- Kendaraan
truck
angkutan
milik
transporter/kontraktor angkutan getah karet bisa
kembali dengan membawa muatannya
- Akan dilakukan pertemuan lanjutan yang akan
dilaksanakan pada tanggal 28 april 2021 ditempat
yang akan disepakati berikutnya
- Pihak koperasi AKB menginginkan pada pertemuan
berikutnya pihak kontraktor transporter agar ikut
hadir
Surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Suhardi
(pihak koperasi AKB) dan bpk. Suhadi Tholib
(Community and Social Manager) yang disaksikan oleh
tim keamanan KBDM PT HKI dan driver truck kontraktor
Telah diberikan surat pemberitahuan kepada koperasi
AKB bahwa pertemuan yang sebelumnya dijadwalkan
pada tanggal 28 april 2021 ditunda dan akan
dilaksanakan pada tanggal 04 april 2021 jam 09.00 WIB
bertempat di kantor Polisi Sektor Kendawangan
Surat pemberitahuan tersebut sekaligus undangan
kepada koperasi AKB

27 April 2021
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26 Mei 2021
27 Mei 2021

• Dimus
• Masyarakat
Desa
Pangkalan Batu

 Yang bersangkutan telah melakukan klaim atas lahan di

• Mengklaim lahan di blok F443 BGE

blok F443

 Telah dilakukan pengecekkan data tali asih di tim GIS

28 Mei 2021

31 Mei 2021
LAHAN

20 Februari 2019

BSE/HKI-6

• Ujang Murdi
alias Ujang
Baong
Dusun Klukup
Belantak

bahwa lahan tersebut telah dilakukan tali asih kepada
saudara Mensinar (masyarakat desa Kedondong)
 Telah dilakukan pertemuan dengan saudara Mensinar
 Saudara Mensinar membenarkan penerimaan tali asih
tersebut dan bersedia membuat surat pernyataan
 Telah dilakukan koordinasi dengan tim BGE
 Dari hasil diskusi didapati beberapa poin penyelesaian,
antara lain :
- Lahan di blok F443 sudah dilakukan tali asih, dan
jika yang bersangkutan komplain dipersilahkan
untuk menemui saudara Mensinar
- Tanaman sawit yang berada di blok F443 akan
dicabut pada minggu kedua bulan Juni dan
didampingi Kobri Dumar, tim Sosial, Saudara
Mensinar dan yang bersangkutan
- Jika yang bersangkutan melakukan pemortalan maka
tim BGE dipersilahkan membuka portal tersebut
tanpa melakukan kompromi ke yang bersangkutan
karena lahan merupakan milik PT HKI.

OPEN

 Yang bersangkutan beranggapan bahwa lahan tersebut

• Telah melakukan pembukaan lahan di
dalam kawasan konsesi BSE sebelah
kiri jalan provinsi menuju Sei Gantang
dengan menggunakan alat berat.
LAHAN
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merupakan hak kelola masyarakat yaitu 250 meter dari
jalan provinsi yang akan ditanami tanaman kebun dan
jengkol.
 Telah dilakukan penindakan oleh KBDM dengan
memberikan peringatan tertulis dan agar menghentikan
kegiatan pembukaan lahan tersebut.
 Telah dilakukan komunikasi dengan yang bersangkutan
tentang ketentuan dan resiko pembukaan lahan di
dalam kawasan hutan, dan yang bersangkutan masih
berharap lahan tersbut tetap bisa diputihkan menjadi
kawasan kelola masyarakat atau APL.

OPEN
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 Dilakukan kembali negosiasi dengan saudara Murtadi

7 April 2019

alias Ujang Baong, dan pada prinsipnya dia masih
meginginkan adanya pemutihan lahan, namun jika
memang tidak ada kebijakan tersebut kemungkinan dia
akan menyerahkan lahan yang telah di LC dengan
kompensasi yang sesuai.
 Negosiasi kembali dilakukan dan yang bersangkutan
meminta penggatian tali asih dengan nilai lebih dari Rp.
12.000.000,- per hektar belum termasuk penggantian
biaya LC serta tanaman Sawit didalamnya yang sudah
berumur lebih dari 5 tahun. Sementara tim sosial
mengajukan penawasan senilai Rp. 7.000.000,- per
hektar untuk areal yang sudah di LC dengan
pertimbangan penggantian biaya LC kurang lebih Rp.
4.000.000,- ditambah biaya pembelian lahan yang
dilakukan oleh yang bersangkutan kepada masyarakat
kurang lebih Rp. 3.000.000,- namun yang bersangkutan
masih bertahan pada pendiriannya.
 Tim Sosial akan melakukan verifikasi lahan dengan
mengukur dan sensus tanam tumbuh didalamnya. Posisi
lahan sangat strategis karena berada di pinggir jalan
Provinsi.
 Yang bersangkutan telah menghentikan kegiatan
pembukaan lahan dan tidak melakukan kegiatan
penanaman kelapa sawit.
 Telah dilakukan pencarian informasi kepada tokoh
masyarakat setempat terkait sejarah lahan tersebut dan
didapat bahwa lahan tersebut adalah milik saudara Robi
 Telah dilakukan pertemuan dengan yang besangkutan
dan dilakukan pengukuran ulang serta pengecekkan
lahan
 Lahan tersebut telah di LC pada tahun 2019 dan
sebagian telah ditanami sawit

14 Mei 2019

26 Maret 2020

29 April 2020
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 Yang bersangkutan bersedia jika lahannya diajukan
dalam proses tali asih namun dengan harga senilai Rp.
5.000.000,-/ha
 Permintaan dari sdr. Robi sedang dikonsultasikan ke
pimpinan dan managemen
 Telah dilakukan pertemuan lanjutan untuk negosiasi
tali asih lahan namun yang bersangkutan masih tetap
pada penawaran harga sebelumnya (5 juta rupiah/Ha)

17 Desember 2020

• Alex
Warga Dusun
Klukup Belantak

 Pada hari yang sama, tim sosial melakukan cek lokasi

• Klaim lahan belum dibayar dan alat
akan melakukan kegiatan LC di lokasi
tersebut.

LAHAN

3 Desember 2018

BTE/HKI 9
12 Januari 2019

• Anyo Effendi
• Warga Desa
Kedondong

• Melalui
telepon
menyampaikan
tentang status lahan yang berada di
HKI 9 yang telah dikerjakan oleh PT
HKI. Meminta ada penyelesaian dari
pihak HKI karena lahan tersebut telah
dibeli
dari
masyarakat.
Yang
bersangkutan menyampaikan bahwa
anak buahnya akan melakukan portal
jika belum diselesaikan.

LAHAN
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pemortalan. Kemudian melakukan pertemuan dengan
sdr. Alex yang berada di dusun untuk meminta
konfirmasi
atas
tindakan
permotalan
yang
dilakukannya.
 Telah disampaikan bahwa lahan yang di klaim telah
dilakukan Tali Asih/GRTT atas nama yang bersangkutan
dan ternyata yang bersangkutan menginginkan
dilibatkan sebagai pendamping alat berat atau juru
pandu alat berat pada lokasi yang dimaksud.
 Pihak Estate menyetujui agar yang bersangkutan akan
menjadi juru pandu alat berat. Atas persetujuan tersebut
yang berangkutan kemudian membuka portal sendiri
pada hari yang sama.
Step 1: Melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan
dan verifikasi dengan tim sosial dan koordinasi
dengan manager HKI-9
Step 2: Menjelaskan kepada yang bersangkutan, bahwa
hal ini harus diselesaikan dengan pertemuan untuk
musyawarah ditempat yang disepakati. Harus
menjelaskan
 Telah dilakukan pertemuan kembali di kediaman pak
Anyo dan yang bersangkutan menunjukkan bukti
pembelian lahan (yang tidak lengkap) dari beberapa
warga desa. Peta yang digabungkan kembali
ditujukkan. Dari dasar tersbut kemudian akan

CLOSED

OPEN
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27 Januari 2019
06 Februari 2019



3 Maret 2019




14 April 2019



5 Mei 2019

10 Maret 2020
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dilakukan pemeriksaan bersama di lapangan bersama
tim GIS untuk di overlaykan dengan data Tali Asih dan
lah yang telah dikerjakan oleh HKI.
Sdr Anyo Effen telah melakukan pengukuran dan
diperoleh sekitar 208 Ha lahan yang dia klaim
sebagain telah dikerjakan oleh HKI dari hasil Tali Asih.
Ada 30 Ha yang masuk dalam lahan yang telah di Tali
Asih dan 72 Ha yang berada diluar luas areal yang
belum di Tali Asih. Jumlah keseluruhan lahan yang
ada dalam 1 hamparan tersebut adalah total 280 Ha.
Dilakukan pengukuran bersama pada lahan yang
diklaim, dan dari hasil pengukuran diperoleh overlay
peta dari yang diklaim seluas 208 Ha tersebut.
Kembali dilakukan pertemuan di Ketapang bersama
Mantan Kades (Sdr. Kusmono) untuk membahas
penyelesaian klaim lahan ini. Dihasilkan bahwa lahan
yang telah dikerjakan dan di berikan Tali Asih kepada
warga desa Kedondong agar dapat di pertemukan
dengan bukti yang dimiliki masing-masing. Namun
sebelum hal itu dilakukan sebaikan peta hasil overlay
kembali diverifikasi dilapangan antara PT HKI,
penerima Tali Asih dan pihak sdr. Anyo Efendi.
Disampaikan kepada sdr. Anyo, bahwa HKI perlu
pembuktian konkrit berupa dokumen pembelian dan
kesesuaian dokumen dengan kenyataan luas dan
lokasi lahan, bukti yang ada nanti akan difervikasi
dilapangan baik posisi dan luas lahan yang kemudian
nantinya dipetakan.
Telah kembali dikonfirmasi kepada saudara Anyo
Efendi, dan yang bersangkutan tetap meminta agar
lahan yang sisanya dapat diselesaikan terlebih dulu
Telah
dilakukan
pertemuan
dengan
yang
bersangkutan
Yang bersangkutan bersedia melepas lahan namun
meminta harga tali asih senilai Rp. 2.500.000,-/ha
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 Disampaikan kepada sdr. Anyo bahwa harga tali asih
tetap senilai Rp. 650.000,-/ha namun yang
bersangkutan diajukan sebagai pemandu alat saat
pembukaan lahan serta mendapat SPK tanam

05 Juni 2021

07 Juni 2021

Ratna, Aroh,
Rinto, Yohanes,
Jiman dan Depi





Meminta penjelasan untuk lahan
mereka yang belum dilakukan
pembayaran Tali Asih di bekas
garapan PT.PAL yang sudah di
bebaskan ke PT.HKI





LAHAN
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Dilakukan pemortalan pada area konsensi PT.HKI di
Wilayah kerja Bintang Terang Estate (BTE) yang sedang
dilakukan proses LC untuk pembukaan area jalan
Pabrik.
Dilakukan pertemuan antara Tim Sosial dengan pihak
estate dan perwakilan masyarakat (Bpk. Kusmono)
untuk menindaklanjuti masalah klaim di area kerja
BTE.
Menegaskan
bahwa
areal
yang
sudah
dibebaskan/diserah terimakan PT.PAL ke PT. HKI
harus dikerjakan dan tidak boleh ada alat yang
menganggur atau berhenti.
Bila suatu hari ada pihak masyarakat melakukan
komplain/klaim pada areal yang dikerjakan oleh
PT.HKI maka PT.HKI akan memfasilitasi untuk
bertemu dengan pihak PT.PAL dengan tokoh
masyarakat Desa Kedondong oleh team Sosial PT.HKI.
PT.HKI mendapatkan jaminan dari pihak PT.PAL
bahwa lahan tersebut sudah tidak ada masalah.
Portal atau pagar akan dibuka pada tanggal 8 Juni
2021 bersama-sama (team Sosial, team Operasional,
SATPAMHUT dan Bapak Kusmono selaku tokoh
masyarakat Desa Kedondong).
Jika terdapat komplain dari masyarakat akan dibuatkan
Berita Acara untuk dilakukan pelaporan ke pihak yang
berwajib oleh team External Relation PT.HKI.

OPEN
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08 Juni 2021





21 Juli 2020

• Masyarakat
dan Kepala
Dusun Teluk
Bayur



• Meminta penjelasan terkait lahan
seluas 111 Ha yang telah diproses tali
asih pada tahun 2012 lalu dengan
alasan
untuk
lahan
tanaman
kehidupan




PLE/HKI 10

LAHAN
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Dilakukan pertemuan oleh team Sosial dengan pihak
pengeklaim (Bapak Aroh dan Bapak Rinto) untuk
koordinasi mengenai klaim yang dilakukan di areal
kerja BTE. Saudara Aroh dan Rinto menyatakan bahwa
lahan boleh terus dikerjakan dan tidak ada masalah
dengan PT.HKI.
Saudara Aroh dan Rinto membuat surat pernyataan
bahwa mereka menjamin tidak ada masalah di lahan
yang sedang dikerjakan PT.HKI di bekas lahan
garapannya.
Portal atau pagar sudah dibuka bersama-sama team
Sosial, team BTE, perwakilan PT.PAL dan pihak
pengeklaim.
Lahan sudah bisa dikerjakan kembali oleh PT.HKI
tetapi lahan tetap di inclave sampai ada hasil
pertemuan pihak pengeklaim dengan pihak PT.PAL.
Yang bersangkutan meminta penjelasan terkait
kejelasan program tanaman kehidupan pada lahan
seluas 111 yang telah dibebaskan kepada PT HKI
Dilakukan pertemuan dengan yang bersangkutan
untuk membahas kelanjutan program tanaman
kehidupan yang telah menyesuaikan peraturan terbaru
dari pemerintah, yaitu peraturan P.62 tahun 2019
tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri
Tim Community and Social yang diwakilkan oleh
bapak Tri Eko Setiyo, bapak Rudi Pardiansyah dan
bapak Eko Jamil menemui dan meminta keterangan
kepada bapak Foto Saputra selaku Kepala Dusun
Teluk Bayur pada saat proses tali asih atas lahan
tersebut yang sekarang menjabat menjadi ketua
koperasi Sungai Jelayan Betuah
Dari bapak Foto Saputra memberikan informasi bahwa
lahan tersebut merupakan lahan milik dusun Teluk
Bayur.
Pada saat itu, bapak Siwiludyo masih menjabat
sebagai manager di Kecubung Mulia Estate dan

OPEN
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05 November 2020








17 Desember 2020
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menyampaikan bahwa akan membangun lahan
tanaman kehidupan sebanyak 5% apabila masyarakat
dusun Teluk Bayur behasil membebaskan lahan untuk
PT HKI seluas 2500 Ha
Bapak Foto menyampaikan bahwa bukti, data-data,
serta dokumentasi sosialisasi yang dilakukan oleh PT
HKI dibawa oleh pak Camat yang menjabat saat itu
untuk difotokopi sebagai dokumen kantor kecamatan
Kendawangan namun hingga saat ini belum
dikembalikan.
Bapak Foto menegaskan bahwa yang dijanjikan pada
saat itu adalah 5% dari lahan yang dibebaskan oleh
masyarakat, bukan 5% dari keuntungan yang
diperoleh PT HKI.
Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
membantu mengumpulkan bukti serta data-data
pendukung yang berkaitan dengan lahan seluas 111
Ha tersebut
Telah menyampaikan keluhan melalui saudara
Suparyadi (kepala Dusun Teluk Bayur) dan saudara
Mensuah (Tokoh Masyarakat)
Keluhan berupa permintaan kepastian terkait kapan
sosialisasi Kemitraan Kehutanan akan disampaikan
kepada masyarakat dan terkait lahan di KME seluas
167,22 Ha yang belum dibayar
Dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa
sosialisasi terkait pola dan sistem Kemitraan
Kehutanan akan segera dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan dan koordinasi dari dinas
kehutanan.
Terkait tali asih, KME masih masuk dalam Wilayah
kerja tim external relation dan keluhan tersebut
disampaikan
Disampaikan
bahwa
pola
tanaman
kehidupan/kemitraan kehutanan sesuai dengan
P.83/2016 dan P.62/2019 komoditi yang bisa dipilih
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07 April 2021

• Manajam, Tial,
Siking dan
Mijam
• Masyarakat
dusun Hantak,
Desa Air Hitam
Hulu



• Melakukan klaim lahan di blok L026,
L028, L029, K834 dan K030




13 April 2021
BHE/HKI-12



LAHAN
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selain tanaman inti dapat pula dipilih komoditas
tanaman lainnya berupa tanaman pangan atau
komoditas tanaman tahunan sesuai regulasi yang
berlaku.
Akan dilakukan FGD dan Sosialisasi Kemitraan
Kehutanan pada bulan Januari 2021 yang melibatkan
dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, KPH Ketapang
Selatan dan Pemerintah Kecamatan Kendawangan
yang akan mengundang perwakilan dari desa Sungai
Jelayan
Telah dilakukan pertemuan dan pengecekkan
lapangan bersama dengan bapak Tial pada blok L027,
L028 dan L029
Dari informasi yang diberikan oleh bapak Tial,
dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh yang
bersangkutan dan diketahui oleh saudara Yani dan
Tilis selaku tokoh masyarakat dan bapak Agustinus
Purwanto selaku tim Sosial PT HKI
Yang bersangkutan merasa belum menerima tali asih
atas lahan tersebut
Telah diilakukan pertemuan dengan EM BHE
Dari EM BHE dan staff Sosial di BHE menjelaskan
bahwa dari 4 orang klaimer yang telah ditemui, 3
orang menyatakan belum pernah menerima tali asih.
Namun dari hasil pengecekkan data Tali Asih, didapati
bahwa lahan tersebut telah di tali asih
Tim Sosial menjelaskan jika lahan memang telah di tali
asih, agar dapat dibantu persiapan berkas pembayaran
yang telah lengkap tanda tangannya untuk dilakukan
pengecekkan bersama. Berkas pembayaran dapat
dikoordinasikan tim BHE dengan bapak Hasan Basori
selaku Staff GRTT di wilayah kerja BHE
Dijelaskan juga bahwa perlu dilakukan pertemuan
dengan menghadirkan pihak klaimer, pihak penerima
tali asih serta pihak lainnya yang mungkin terlibat
pada saat pembayaran tai asih tersebut

OPEN
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27 Mei 2021
28 Mei 2021

• Siking
• Masyarakat
desa Air Hitam
Hulu



• Telah melakukan penanaman kelapa
sawit di blok K834 area kerja BHE





31 Mei 2021




LAHAN








07 Juni 2021

Monthly Manager Report | Social Departement

Jika dalam pertemuan tersebut tidak terjadi
kesepakatan, maka akan diteruskan ke ranah hukum
untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing
pihak
Disarankan kepada EM BHE dan tim lapangan untuk
tetap melanjutkan pekerjaan lapangan
dengan
didampingi oleh bapak Agustinus Purwanto (tim
sosial) dan pihak keamanan jika diperlukan
Tim Sosial, tim BHE bersama Kobri Dumar melakukan
pengecekkan lokasi yang ditanami kelapa sawit
Telah
dilakukan
pertemuan
dengan
yang
bersangkutan
Dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa
penanaman kelapa sawit tidak dibenarkan dikawasan
hutan
Dihimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak
melanjutkan penanaman kelapa sawit
Dilakukan pertemuan kembali dengan yang
bersangkutan
Pertemuan dihadiri EM BHE dan tim Sosial
Dari hasil pengecekan data penerima tali asih didapati
lahan tersebut telah dibebaskan atas nama istri yang
bersangkutan
Dijelaskan juga kepada yang bersangkutan bahwa dari
hasil pengecekan data penerima tali asih, lahan
tersebut telah dibebaskan kepada istrinya
Dijelaskan kepada yang bersangkutan jika kegiatan
penanaman sawit tetap dilanjutkan maka istri yang
bersangkutan sebagai penerima tali asih harus
bertanggung jawab penuh atas lahan tersebut dan bisa
dikenakan undang-undangn penipuan
Tanaman sawit yang sudah terlanjur ditanam akan
dicabut dengan didampingi yang bersangkutan
bersama istrinya selaku penerima tali asih
Dilakukan identifikasi data estate dan lapangan (lahan
yang sudah dibayarkan), namun data estate dengan

OPEN
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16 Juni 2021
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lapangan dirasa belum sesuai dan masih terus
dilakukan verifikasi data.
Arahan dari Estate Manager bahwa kegiatan di blok
K834 di BHE dihentikan terlebih dahulu dan masih
terus dilakukan verifikasi data.
Telah dilakukan pertemuan dengan tim sosial Wilayah
BHE dan tim external untuk melakukan verifikasi data.
Untuk pelaku penanaman sawit dan pencabutan
tanaman karet akan dipanggil ke Polsek melalui Kantor
Pospol Air Hitam

Stakeholder
Enggagement
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Pada bulan Juni 2021 terdapat beberapa pertemuan dengan Stakeholder, antara lain;
NO
1

HARI/TANGGAL
Kamis, 05 Agustus
2021

NAMA
STAKEHOLDER
Forkompincam
Kendawangan

LOKASI
PERTEMUAN
Kecamatan
Kendawangan

TINGKAT
Kecamatan

PIC PERUSAHAAN
Dwi Tresna .R dan Tri Eko
Setiyo
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PEMBAHASAN
Rapat Koordinasi tentang PPKM serta
mengoptimalkan Posko Penanganan
Corona Virus Disease 2019

Tali Asih
/GRTT
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Pada tahun 2021 total target seluas 332 Ha dengan peruntukan lahan latek seluas 160 Ha dan pengayaan 170 Ha, dengan sebaran target tanam
seperti diagram dibawah ini;
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Sampai dengan bulan Agustus 2021 tali asih yang telah terealisasi antara lain;
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Land Occupation
Issue
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DATA LAHAN OKUPASI
Sampai dengan Februari 2021 grafik okupasi (rincian terlampir) yang ada sebagai berikut;

Sumber: Planning dept PT HKI, Februari 2021

Monthly Manager Report | Social Departement

