Jakarta, 19 April 2016
Kepada Yth,
Sekretariat RSPO
Alamat: Unit A-37-1, Level 37, Tower A, Menara UOA
Bangsar No. 5 Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur - Malaysia
Fax. +603 2302 1542
Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama
Status
Alamat Kontak

: Y.L. Franky
: Direktur Pelaksana Yayasan PUSAKA
: Kompleks Rawa Bambu I, Jalan H Nomor 4, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan (12520) Indonesia. T/F. 021 7800844
Email: angkytm@gmail.com

Bersama ini kami sampaikan keluhan untuk dapat ditindaklanjuti, sehubungan dengan
aktifitas perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota RSPO, yakni:
PT. Nabire Baru, yang beroperasi di kawasan hutan wilayah administrasi pemerintahan
Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. PT. Nabire Baru adalah anak perusahaan
dari Goodhope Asia Holdings Ltd (http://www.goodhopeholdings.com), yang dimiliki
perusahaan Carson Cumberbatch PLC asal Sri Lanka. Goodhope Asia Holdings Ltd, telah
menjadi anggota RSPO semenjak Desember 2014.
Berdasarkan laporan masyarakat (surat terlampir) dan temuan kami dilapangan,
perusahaan PT. Nabire Baru, telah melanggar prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi
minyak sawit berkelanjutan, serta melanggar peraturan perundang-undangan maupun
hukum-hukum adat masyarakat Suku Yerisiam Gua, pemilik hak ulayat setempat, sebagai
berikut:
1. Perusahaan PT. NB telah merampas hak-hak masyarakat atas tanah adat yang
dilakukan tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat adat Yerisiam secara luas,
sebagai pemangku hak atas tanah, yang berlangsung sejak awal perusahaan
beroperasi hingga kini. Perusahaan hanya bertemu mempengaruhi kelompok
masyarakat tertentu dan menimbulkan disharmoni perpecahan antara masyarakat adat
Yerisiam;
2. Masyarakat adat Yerisiam berulangkali mengadukan dan menyuarakan permasalahan
perampasan hak-hak tersebut, penderitaan dan kerugian, serta praktik kekerasan
menggunakan aparat keamanan Brimob dalam menangani permasalahan, tetapi
pemerintah dan perusahaan mengabaikan dan tidak menghormati suara dan keluhan
persoalan masyarakat;
3. Perusahaan telah membongkar kawasan hutan alam yang bernilai penting secara
ekologi dan terjadi deforestasi, akibatnya masyarakat kehilangan sumber pendapatan
dan kini terjadi banjir hebat yang menggenangi kampung Sima tempat berdiam Suku
Yerisiam;
4. Perusahaan telah membongkar dan merusak hutan keramat serta dusun sagu sumber
pangan masyarakat adat Yerisiam di tempat bernama dusun Jarae dan Manawari,
yang berlangsung pada Rabu (13 April 2016). Padahal sebelumnya, masyarakat telah

bertemu mengadukan rencana penggusuran tersebut dengan pihak legislatid DPRD
Nabire (07/02/2016), namun perusahaan yang dilindungi oleh aparat Brimob, tidak
peduli dengan pengaduan masyarakat dan terus melakukan pelanggaran.
Aktifitas kejahatan perusahaan PT. Nabire Baru jelas melanggar prinsip dan kriteria
RSPO, yakni: (1) perusahaan tidak transparan dan belum memberikan informasi kepada
masyarakat, karenanya masyarakat tidak memiliki berbagai dokumen-dokumen legal
perusahaan sejak awal operasi; (2) perusahaan tidak patuh pada undang-undang dan
peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Khusus
Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan
Hak Perorangan; (3) perusahaan tidak bertanggung jawab atas lingkungan dan konservasi
kekayaan alam dan keanekaragaman hayati; (4) perusahaan mengembangkan usaha
kebun baru secara tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan fakta-fakta kejahatan perusahaan diatas dan mempertimbangkan prinsip dan
kriteria RSPO, maka kami menuntut dan mendesak kepada pihak RSPO, sebagai berikut:
I. Segera melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan perusahaan PT. Nabire
Baru atas prinsip RSPO tersebut diatas dan menyelesaikan konflik secara terbuka
dengan melibatkan masyarakat Yerisiam secara luas, jika terdapat penyimpangan
maka perusahaan diberikan sangsi mencabut sertifikat RSPO milik PT. Nabire Baru
maupun perusahaan induknya;
II. Segera mendesak perusahaan PT. Nabire Baru untuk memberikan ganti kerugian dan
menghentikan aktifitasnya, kecuali mendapat persetujuan masyarakat Yerisiam secara
luas.
Demikian surat pengaduan ini dibuat untuk ditindaklanjuti segera.
Hormat Kami,

Y.L. Franky
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Lampiran:
1. Surat Masyarakat Adat Yerisiam
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