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This study evaluated the Implementation Of Cooperation Agreement Oil
Palm Plantation between PT. Sajang Heulang with KUD Tuwuh Sari in Karang
Mulya Dusun Ringkit Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.
Cooperation agreements that examined include the agreement in written form or
verbally, the realization of agreement and dispute settlement agreement.
The selected research method is a method of qualitative techniques
through observation, interview and documentation. Sources of drawn from
interviews with key informants and appropriate documentation of research objects
and analyzed by means of reduction, presentation and conclusion. Obtained were
tested validityextension method of observation, increasing persistence,
triangulation and use of reference materials.
The results showed that the shape of the cooperation agreement between
PT. Sajang Heulang with KUD Tuwuh Sari is standard form of agreement that has
been in otentic before authorities in this case the notary. Actual agreement is
going according to what has been agreed. While the dispute resolution used by
both parties that mediation through.
Based on the results of this study suggested that both parties ie investors
and communities while maintaining good relations of cooperation, if there are
issues that arise that can be resolved by consensus. And also for the investors to
be more open to providing socialization.
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I.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Tujuan

hukum

pada

intinya

adalah

menghendaki

adanya

keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan
kebahagiaan setiap insan manusia. Sedangkan tujuan hukum Negara
Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alinea keempat
UUD 1945 (Raharjo,2009: 6). Adanya interaksi yang terjadi antara
penanam modal dengan masyarakat (manusia satu dengan lainnya) tentu
akan menimbulkan beberapa akibat diantara mereka antara lain adalah
akibat hukum. Demi melindungi kepentingannya itu, maka perlu adanya
suatu kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut
dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu
perjanjian.
Perjanjian timbul karena kesepakatan, artinya perjanjian itu terjadi
(ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Kemudian
perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru dalam taraf menimbulkan
hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (owneship). Hal
ini menunjukkan bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas
konsensualisme yang artinya suatu perjanjian dilahirkan pada detik
tercapainya kesepakatan, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat
mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.
Masuknya para penanam modal itulah kini lahan rakyat/masyarakat
setempat dapat dioptimalkan menjadi lahan yang berproduksi. Dimana
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awalnya masyarakat hanya mempunyai kemauan dan lahan kosong akan
tetapi tidak memiliki ilmu, modal, dan tenaga ahli. Oleh karena itu, agar
dapat mengoptimalkan lahan tersebut maka terjadilah perjanjian
kerjasama dengan pihak perusahaan sebagai penanam modal yang
memiliki tenaga ahli, modal dan bibit.
Lebih

khususnya lagi perjanjian

kerjasama

antara penanam

modal/pihak perusahaan dengan masyarakat Dusun Ringkit adalah
awalnya masyarakat menolak masuknya program HTI (Hutan Tanaman
Indusri) sehingga para tokoh masyarakat mengajukan proposal kepada
perusahaan inti yakni Minamas Plantation sebagai cabang dari PT. Sajang
Heulang yang berada di desa Karang Mulya sebagai mitra masyarakat
dalam proses terbentuknya petani perkebunan kelapa sawit. Sehingga
setelah proposal di setujui oleh pihak perusahaan, maka mulailah adanya
perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak setelah melakukan
pertemuan dan musyawarah.
Meskipun dalam perjanjian telah disebutkan hak dan kewajiban
masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaan perjanjian kadangkala
mengalami gangguan dan atau hambatan, serta kurangnya sosialisasi dari
pihak perusahaan

terhadap isi perjanjian sebagaimana yang telah

diperjanjikan dan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil yang
mereka dapatkan.
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II.

KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian perikatan
Secara harfiah kata “perikatan” sebagai terjemahan istilah
“verbeintenis”, yang merupakan pengambilalihan dari kata “obligation”
dalam Code Civil Prancis. Dengan demikian berarti perikatan adalah
kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum perikatan
tersebut (Muljadi dan Widjaja,2003: 16-17).
Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

tidak

memberikan

rumusan, definisi, maupun arti istilah “perikatan”. Diawali dengan
ketentuan Pasal 1233, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”,
ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena
dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara
sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan
adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam
bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah
satu pihak dalam hubungan hukum tersebut (Muljadi dan Widjaja,2003:
17).
B. Pengertian perjanjian
Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertamatama harus diketahui ketentuan pengertian perjanjian yang diatur oleh
KUHPerdata pasal 1313 yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu
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perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih lainnya”(Djumadi,2008: 13).
Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji
kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk
dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu, dibagi dalam tiga macam, yaitu:
a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang
b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (R. Subekti,1979: 36).
C. Implementasi Perjanjian
Implementasi adalah pelaksanaan, melakukan atau praktek dari
rencana, metode atau desain untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian,
implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar
sesuatu itu benar-benar terjadi. Implementasi menurut Sabatier (1994: 91)
adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan
tercapainya

kebijakan

tersebut.

Menurut

Mazmanian

(1994:

91)

implementasi adalah menyajikan alat bantu, untuk melaksanakan,
menimbulkan dampak atau berakibat sesuatu (Wahab,1997: 64).
Melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan sebagaimana
mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap siapa perjanjian itu
dibuat. Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian pada hakikatnya adalah
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain
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yakni

pihak

yang

berhak

atas

pelaksanaan

perjanjian

tersebut

(Syahrani,2010: 244).
D. Penyelesaian Sengketa
Secara garis besar, masyarakat Indonesia pada umumnya
menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan bermusyawarah dan dengan
menjadikan para tetua adat atau orang yang dituakan sebagai penengah
atas sengketa yang terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman,
penyelesaian sengketa pada masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan
mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menekankan bahwa
penyelesaian

sengketa

harus

ditempuh

melalui

pengadilan

(Sembiring,2011: 8).
Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya di lakukan
secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam
keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis
(saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa ini tidak
direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu sematamata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah
alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil (Sinaga,2005: 38-39).
Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan:
“alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
atau penilaian ahli” (Sembiring,2011: 10).
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E. Pola Kemitraan pada Perjanjian Perkebunan Kelapa Sawit
Kemitraan adalah suatu proses, yang dimulai dengan perencanaan,
kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta
dievaluasi terus menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian
terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran
yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka
keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam
waktu yang singkat. Keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai
tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra non-material.
Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang menurut John
L. Mariotti (1993) dalam Mohammad Jafar Hafsah (2000) dimulai dengan
mengenal

calon

mitranya,

mengetahui

posisi

keunggulan

dan

kelemahannya usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan dan
terus memonitor dan mengevaluasi sampai target sasaran tercapai. Proses
ini harus benar-benar dicermati sejak awal sehingga permasalahan yang
timbul dapat diketahui baik besarnya permasalahan maupun langkahlangkah yang perlu diambil. Di samping itu perubahan peluang dan pangsa
pasar yang timbul dapat segera diantisipasi sehingga target yang ingin
dicapai

tidak

mengalami

perubahan.

Rangkaian

urutan

proses

pengembangan kemitraan merupakan suatu urutan tangga yang ditapaki
secara beraturan dan bertahap untuk mendapatkan hasil yang optimal
(Ernawati,2012).
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III. METODE PENELITIAN
A. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif
Penggunaan metode penelitian kualitatif ini karena permasalahan yang
diteliti pada penelitian implementasi perjanjian kerjasama antara PT.
Sajang Heulang dengan KUD Tuwuh Sari di desa Karang Mulya Dusun
Ringkit akan lebih tepat jika menggunakan metode penelitian kualitatif.
Dimana dengan metode kualitatif data yang diperoleh akan lebih lengkap,
lebih mendalam, sehingga tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran
penelitian secara luas, menyeluruh, dan mendalam sehingga dapat tercapai.
B. Tempat Penelitian
Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di daerah Kusan Hulu
tepatnya di desa Karang Mulya Dusun Ringkit, Kabupaten Tanah Bumbu.
Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena tepatnya di desa Karang
Mulya Dusun Ringkit merupakan salah satu desa pertama di Kecamatan
Kusan Hulu yang melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak
perusahaan perkebunan PT. Sajang Heulang. Dan berdasarkan pengamatan
sebagian besar masyarakat (petani) yang memiliki ladang melakukan
perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit
PT. Sajang Heulang.
C. Sumber Data
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah mengenai
implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Sajang Heulang dengan
KUD Tuwuh Sari di desa Karang Mulya Dusun Ringkit. Sumber data
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dipilih secara purposive, yaitu memilih orang yang dianggap mempunyai
pengetahuan terhadap objek yang diteliti, sehingga mampu membuka jalan
untuk meneliti lebih dalam dan lebih jauh tentang implementasi perjanjian
kerjasama antara PT. Sajang Heulang dengan KUD Tuwuh Sari di desa
Karang Mulya Dusun Ringkit Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah
Bumbu. Dalam penelitian ini sumber penelitian yang digunakan adalah
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan
dari hasil wawancara dengan para wakil petani (masyarakat) atau para
tokoh masyarakat yang mempunyai ladang yang digunakan sebagai lahan
perkebunan kelapa sawit dan para wakil dari pihak PT.Sajang Heulang.
Data sekunder dikumpulkan dari luar informan kunci yakni dokumendokumen mengenai petani perkebunan kelapa sawit yang dapat diperoleh
dari Desa setempat atau instansi terkait.
D. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini instrumen penelitan adalah peneliti sendiri
yang artinya peneliti yang menentukan judul, menentukan fokus
penelitian, merumuskan masalah, memilih informan, mengumpulkan data,
menganalisis

data

hingga

mampu

menarik

kesimpulan

tentang

implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Sajang Heulang dengan
KUD Tuwuh Sari di desa Karang Mulya Dusun Ringkit, Kecamatan
Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Alat bantu yang digunakan dalam
penelitian ini berupa buku catatan, kamera dan alat perekam suara yang
digunakan untuk wawancara langsung dan observasi di lapangan.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik
pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto
dan dokumen-dokumen. Pengamatan dilakukan secara langsung sehingga
peneliti dapat lebih memahami situasi dan konteks dimana informan
berada secara objektif dan faktual, sehingga data yang didapat memiliki
akuntabilitas dan kredibilitas.
Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung. Pewawancara disebut interviuwer, sedangkan orang yang
diwawancarai disebut interviewee (Usman dan Akbar,2000: 57-58).
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles
dan

Huberman.

Miles

dan

Huberman

(Wahyu,

2009:70-72)

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh.
G. Pengujian Keabsahan Data
Menurut Wahyu (2009:77-80) agar diperoleh data yang absah, maka perlu
diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik.
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IV.

HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum
Pada tahun 1994 mulai masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit
yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan pihak PT.
Sajang Heulang. Perusahaaan ini mengelola tanah negara yang di jadikan
lahan perkebunan kelapa sawit dan membangun perkantoran dan
pemukiman perusahaan berupa perumahan karyawan yang bekerja di
perusahaan tersebut.
Dengan adanya perkebunan kelapa sawit inilah masyarakat dapat
bekerja sebagai karyawan dan mempunyai penghasilan yang tetap setiap
bulannya. Di mana dahulu sebelum ada perkebunan kelapa sawit
masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan yang tetap. Perusahaan
perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak positif terhadap
perekonomian masyarakat setempat, keadaan masyarakat terlihat lebih
mapan dari pada beberapa tahun sebelum masuknya perkebunan kelapa
sawit yang hingga saat ini menopang kehidupan masyarakat.
B. Hasil Penelitian
1. Bentuk perjanjian kerjasama antara penanam modal dengan
masyarakat
Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya,
dimana hal ini termaktub dalam KUHPerdata pasal 1313.
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Di dalam perjanjian ada 2 (dua) bentuk perjanjian yakni perjanjian
lisan dan tertulis. Sementara perjanjian tertulis terbagi menjadi 2 (dua)
yaitu di bawah tangan dan otentik.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sumarto
selaku informan dan beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat
yang terlibat dalam perjanjian tersebut mengungkapkan:
“Ya memang perjanjian itu bentuknya tertulis, bukunya tebal tapi
saya tidak menyimpannya karena tersebar ke mana-mana. Pada
waktu itu tokoh masyarakat dan KUD yang menghadiri untuk
mewakilkan masyarakat” (wawancara pada Sabtu tanggal 16 Juni
2012).
2. Bentuk realisasi perjanjian kerjasama antara penanam modal
dengan masyarakat penyedia lahan
Berdasarkan hasil pengamatan dan mengkaji hasil wawancara
dengan para narasumber bahwa sebelum realisasi di lapangan, yang
mana masyarakat diwakilkan oleh beberapa tokoh masyarakat
mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan beserta humasnya
yang di lakukan di kantor perusahaan Mustika Estate pada akhir tahun
1999. Adapun hasil dari pertemuan tersebut antara lain :
a. Semua pemilik lahan akan di ikutsertakan sebagai anggota KKPA
b. Lahan masyarakat yang tumpang tindih akan di ganti ditempat lain
sesuai dengan luasannya
c. Seluruh pemilik lahan akan diberikan ganti rugi dengan nominal
yang sama
d. Apabila terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor,
gunung meletus maka Program KKPA di batalkan.
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3. Penyelesaian sengketa atas perjanjian kerjasama antara penanam
modal dengan masyarakat
Peneliti akan memberikan analisis mengenai awal mula terjadinya
sengketa atas perjanjian kerjasama antara penanam modal dengan
masyarakat. Semenjak awal penanaman bibit kelapa sawit yakni mulai
tahun 2000, masyarakat dengan antusias menyambutnya. Mulai dari
tahun tanam I, II, III, dan sampai tahun tanam ke IV perkebunan kelapa
sawit tumbuh dengan subur bahkan sudah dapat dipanen walaupun
masih menghasilkan buah pasir (istilah perkebunan).
Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, alternatif
penyelesaian sengketa

terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan

dengan menggunakan metode konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut
dapat dipilih oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada
umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka
alami. Seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak Sumarto selaku
tokoh masyarakat dalam perjanjian kerjasama tersebut:
“Ya memang pada waktu itu sempat demo di mana masyarakat
menuntut hasil dari lahan mereka, karena kok belum mendapatkan
hasil sementara lahan atau perkebunan kelapa sawit mereka sudah
mulai panen sejak tahun 2005. Masyarakat pun menuntut sehingga
kembali dilakukan perundingan secara kekeluargaan antara
masyarakat dan pihak perusahaan di mana anggota DPRD Tanah
Bumbu sebagai pihak ketiga atau penengah perundingan tersebut”
(wawancara pada Sabtu tanggal 16 Juni 2012).
Sementara bapak Yusriansyah mengungkapkan:
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“Kalau menurut saya itu semua kesalah pahaman, karena
perusahaan tidak memberikan penjelasan secara mendetail kepada
masyarakat kenapa sampai tahun tanam yang ke 6 masyarakat
belum mendapatkan hasil. Karena itulah pada waktu terjadi
perselisihan dan selanjutnya dilakukan perundingan dengan
perusahaan dengan meminta bantuan dari Anggota DPRD Tanah
Bumbu sebagai jalur penengah dari permasalahan tersebut”
(wawancara pada Minggu tanggal 17 Juni 2012).
V.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
A. Bentuk Perjanjian Kerjasama antara Penanam Modal dengan
Masyarakat
Dalam pembahasan ini akan diuraikan temuan hasil penelitian yang
telah dilakukan di lapangan membahas tentang Implementasi Perjanjian
Kerjasama Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Sajang Heulang dengan
KUD Tuwuh Sari di Desa Karang Mulya Dusun Ringkit Kecamatan
Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa bentuk perjanjian kerjasama antara penanam modal
dengan masyarakat berbentuk perjanjian tertulis atau disebut pula sebagai
akta otentik yang di sahkan oleh seorang pejabat Notaris. Sesuai dengan
UU No. 30 Pasal 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang. Dan juga hal ini
sejalan dengan pengertian akta otentik yang dituangkan dalam Pasal 1868
KUHPerdata yang mengatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat
dimana akta dibuatnya.
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B. Bentuk Realisasi Perjanjian Kerjasama antara Penanam Modal
dengan Masyarakat Penyedia Lahan
Dari temuan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, realisasi
perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sudah
berjalan sesuai dengan apa yang di perjanjikan dan di sepakati bersama.
Sesuai yang diungkapkan oleh Wahab (1997: 64) yakni implementasi
adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu itu
benar-benar terjadi. Yang artinya perjanjian yang telah disepakati bersama
itu benar-benar telah terealisasi sesuai dengan kesepakatan bersama
dimana pihak perusahaan sepenuhnya telah bertanggung jawab untuk
mengelola lahan milik masyarakat.

C. Penyelesaian Sengketa atas Perjanjian Kerjasama antara Penanam
Modal dengan Masyarakat
Dari temuan hasil penelitian yang dilakukan, proses penyelesaian
sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak perusahaan
dengan pihak masyarakat ialah melalui jalur di luar pengadilan yakni
dengan mediasi dimana Anggota DPRD Tanah Bumbu sebagai penengah
dalam sengketa atau permasalahan yang hendak diselesaikan oleh kedua
belah pihak. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Winarta (2011: 1617) dimana proses mediasi selalu ditengahi seorang atau lebih mediator
yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus
dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini
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dikarenakan seseorang mediator sebagai penengah memegang peranan
penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para
pihak. Dalam proses mediasi, seseorang mediator memiliki peran sebagai
pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan,
menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah,
merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak
untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk
dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.
VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Sajang Heulang dengan KUD
Tuwuh Sari di Desa Karang MulyaDusun Ringkit adalah perjanjian
klausula baku yang dibuat dihadapan Notaris Muhamad Faried Zain,
S.H pada tanggal 11 - April - 2000 Nomor 41 tentang Perjanjian
Kerjasama Perkebunan Kelapa Sawit berpolakan Kemitraan KKPA
(Kredit Koperasi Primer untuk Anggota).
2. Berdasarkan isi perjanjian Nomor 41 tersebut di atas antara lain adalah
tentang pembagian hasil yang seharusnya Plasma dapatkan yaitu
dengan cara memotong dari dana hasil penjualan tandan buah segar
kelapa sawit hasil dari perkebunan dari kebun Plasma milik Plasma
kepada Inti (“Tandan Buah Segar”) dalam jumlah sesuai dengan
besarnya hutang yang wajib dibayar oleh Plasma dan jumlah potongan
tersebut harus cukup untuk melunasi kewajiban pembayaran kembali
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KKPA yang harus dibayar oleh Koperasi kepada Bank, sisanya wajib
dibayarkan secara tunai kepada Plasma. Dana yang dipotong dari harga
penjualan Tandan Buah Segar tersebut oleh inti harus disetorkan
langsung ke dalam rekening penampungan. Akan tetapi pada
kenyataannya Plasma tidak mendapatkan hasil sampai pada tahun ke VI
tahun tanam, sehingga berujung pada terjadinya konflik antara PT.
Sajang Heulang dengan masyarakat Plasma yang menuntut hak mereka
dengan melakukan penutupan lahan perkebunan dan berunjuk rasa.
3. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi setelah masyarakat
melakukan demo dan penutupan lahan perkebunan dilakukan ialah
melalui alternatif penyelesaian sengketa atau di luar pengadilan. Kedua
belah pihak sepakat bermediasi dengan melibatkan Anggota DPRD
Tanah Bumbu sebagai mediator atau orang penengah dalam sengketa
tersebut. Dan disepakati untuk melakukan studi banding ke daerah
Sumatra yang wakilkan oleh anggota DPRD Tanah Bumbu.

B. Saran
1. Hendaknya kedua belah pihak yakni masyarakat dan perusahaan tetap
menjaga hubungan baik kerjasama ini, walaupun di dalam perjalanan
perjanjian

terkadang

menimbulkan

konflik

dan

permasalahan.

Setidaknya apabila terjadi permasalahan bagaiman kedua belah pihak
bisa

duduk

bersama

permasalahan yang ada.

bermusyawarah

untuk

menyelesaikan
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2. Sebaiknya pihak perusahaan bisa lebih terbuka kepada masyarakat dan
memberikan sosialisasi berupa penjelasan agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
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