
INFORMASI PENDAHULUAN: Kronologis Konflik Masyarakat Dusun Janting dengan Dusun 

Semuntik dan PT Sinar Mas di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 

Kakek buyut masyarakat Dusun Janting berasal dari Piam (Rumah Panjang) dekat dengan Hydro Power 

(Malaysia), kemudian mereka berpindah dari Piam menuju Rantau Panjai. Setelah mereka lama tinggal di 

daerah tersebut datanglah masyarakat Semuntik yang berasal dari Nanga Kantuk dan Kurak sebanyak 

enam pintu atau kira-kira enam keluarga meminta untuk tinggal di daerah mereka, sebelumnya mereka 

minta untuk tinggal di daerah Sungai Kandih Dusun Kura namun ternyata mereka malah menempati 

daerah Dusun Janting dan membuat rumah secara diam-diam tanpa meminta ijin kepada masyarakat 

Dusun Janting, akhirnya Masyarakat Semuntik di usir oleh Masyarakat Janting dari daerah mereka. 

Namun Inek Landung dari Semuntik meminta untuk berbicara dengan Panglima Belayung dari Janting, 

dalam pembicaraan tersebut Inek Landung meminta ijin untuk tetap tinggal di daerah tersebut dan 

akhirnya Panglima Belayung luluh dan mengijinkan mereka untuk tinggal di daerah mereka dengan syarat 

jika masyarakat Janting berladang di situ masyarakat Semuntik harus mengandangkan ternak mereka 

dengan maksud membatasi ruang gerak masyarakat Semuntik. Masyarakat Semuntik mengatakan 

masyarakat Janting boleh berladang di situ tetapi juga sampai kemudian mengakui wilayah itu sebagai 

hak milik mereka, karena orang Janting merasa sudah meladanginya terlebih dahulu. 

Selanjutnya ada keputusan antara Janting dan Semuntik bahwa dari Sungai Sekunang sampai kehulu 

sampai Nanga Selintah sampai Munggu’ Kesindu’ adalah milik orang Janting dan daerah hilir milik 

Semuntik, orang Semuntik mulai berladang kehulu dengan cara meminjam lahan, kemudian mereka 

merasa memiliki lahan tersebut karena sudah berladang di daerah tersebut, dalam istilah Iban meminjam 

terus lalu memiliki ini disebut Nginjau Kerak. Orang Semuntik berladang kira-kira 3 km kehulu sungai 

melewati batas kampung mereka. 

PT Sinar Mas datang ke Janting rapat di balai dusun. Rapat di kecamatan dengan kades-kades sekitar 

bulan maret 2008. Undangan di sampaikan secara lisan kepada kepala dusun, PT Sinar Mas datang 

bersama Muspika, Kapolsek, dan Sekwilcam. Pertemuan ini guna mensosialisasikan kelapa sawit dan 

Sinar Mas menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan ijin dari bupati. Berdasarkan itu PT. Sinar Mas 

juga telah memiliki surat ijin untuk meninjau lokasi perkebunan. Dalam rapat ini di hadiri 40 orang 

masyarakat Janting dari sekitar 70 pintu yang tinggal di rumah panjang. 

Tetapi pada saat masyarakat Janting minta untuk menunjukkan surat ijin pada PT. Sinar Mas mereka tidak 

bisa menunjukkannya pada masyarakat, mereka hanya mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan ijin 

dari tiga kecamatan, ketiga kecamatan itu adalah Kecamatan Batang Lupar, kecamatan Empanang, dan 

kecamatan Badau. Dalam sosialisasi ini PT. Sinar Mas menayangan film tentang kelapa sawit untuk 

menarik hati masyarakat. Mereka mengajak masyarakat untuk menanam lahan kosong mereka dengan 

kelapa sawit. Persentase pembagian hasil adalah 80 persen untuk pihak perusahaan : 20 persen untuk 

masyarakat pemilik tanah, itu semua masih belum di potong untuk biaya bibit, perawatan, pembukaan 

jalan dan lain-lain. 

Kemudian masyarakat bertanya apakah nanti setelah mereka menyerahkan lahan mereka bisa melamar di 

perkebunan ini? Mereka bilang bisa dan jika telah bekerja selama tiga tahun bisa di mutasikan, selain itu 

masyarakat juga minta apakah bisa menjadi karyawan di bagian alat berat, mereka bilang bisa dengan 

syarat telah memiliki SIM (surat ijin mengemudi), padahal tidak satupun masyarakat yang memiliki SIM. 

Menurut masyarakat Janting, jika pihak perusahaan mempertimbangkan masyarakat bisa saja pihak 



perusahaan di training atau diberi pendidikan dasar dalam memelihara, merawat, dan memanajemen 

sebuah perkebunan kelapa sawit karena lahan yang di gunakan menanam adalah lahan mereka sendiri. 

Perusahaan memberitahukan jika masyarakat menjadi karyawan buruh kasar mereka akan di gaji Rp. 

24.000/hari tidak termasuk makan, karena makan akan di tanggung masyarakat sendiri, pulang dan pergi 

ke lokasi kerja akan di antar dan di jemput. Sementara jika di bandingkan dengan standar upah buruh 

yang berlaku di masyarakat sendiri begitu jauh berbeda. Masyarakat akan menggaji orang lain yang 

mengerjakan kebun mereka Rp. 25.000/hari, makan dan minum di tanggung oleh pemilik kebun. Dari 

perbandingan upah tersebut ternyata pihak PT. Sinar Mas mengatakan bahwa standar upah tersebut telah 

ditentukan oleh Pemda Propinsi dan Kabupaten. Dari penawaran pihak perusahaan ini masyarakat belum 

bisa memastikan menerima atau menolak dan meminta waktu untuk berfikir serta berunding dengan 

segenap masyarakat Janting. Pihak perusahaan memberikan waktu kepada masyarakat hanya satu minggu 

untuk menentukan keputusan mereka. 

Setelah satu minggu masyarakat mengirimkan surat kepada PT. Sinar Mas dengan tembusan Camat 

Badau. Isi surat tersebut menyatakan bahwa masyarakat Janting menolak rencana PT. Sinar Mas untuk 

menanam kelapa sawit di lahan mereka karena tidak ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan 

masyarakat. Akhirnya PT. Sinar Mas mencari jalan lain dengan mencari dukungan kampung-kampung 

lain. Kira-kira satu sampai dua minggu kemudian PT. Sinar Mas datang ke Dusun Semuntik untuk 

sosialisasi di sana dan entah bagaimana masyarakat Dusun Semuntik menerima tawaran PT. Sinar Mas 

lalu langsung melakukan survei.  

Setelah melakukan survei PT. Sinar Mas melanjutkan kegiatan Pembibitan di lahan tersebut. Mengetahui 

PT. Sinar Mas telah memulai kegiatan pembibitan, empat orang masyarakat Janting datang menemui 

pimpinan PT. Sinar Mas dan meminta mereka untuk menghentikan kegiatan pembibitan di daerah 

tersebut karena lokasi tempat pembibitan tersebut masih dalam sengketa antara Janting dan Semuntik, 

namun PT. Sinar Mas mengatakan bahwa mereka telah mendapat ijin dari masyarakat Semuntik. 

Meskipun begitu masyarakat Janting tidak bosan-bosannya menegur, namun tidak bisa menghentikan 

kegiatan PT. Sinar Mas.  

Akhirnya masyarakat Janting berinisiatif untuk melakukan pertemuan dengan mengundang Dusun 

Semuntik, PT. Sinar Mas, Muspika Kecamatan Badau, Tumenggung Supit dari Lanjak, Panglima 

Mengiring dari Kapar, Patih Bangin dari Badau, dua orang Tumenggung dari Nanga Kantuk, Patih 

Ngadan dan orang-orang kampung di sekitarnya,  namun tidak satupun undangan yang hadir dari PT. 

Sinar Mas, Semuntik, dan Muspika. Karena pihak PT. Sinar Mas dan Semuntik tidak datang maka 

pertemuan tersebut gagal dilaksanakan. Di hari yang sama setelah pertemuan gagal di laksanakan 

masyarakat Janting sempat menahan salah satu jonder milik PT. Sinar Mas yang kebetulan lewat dan 

menahan kuncinya. Undangan yang telah terlanjur datang di antar pulang oleh masyarakat Janting. 

Dua hari kemudian Camat Badau melakukan pertemuan dengan mengundang Dusun Janting, Dusun 

Semuntik dan PT. Sinar Mas di kantor kecamatan, barulah PT. Sinar Mas dan Dusun Semuntik 

menghadiri pertemuan tersebut. Dalam pertemuan ini mereka membicarakan masalah lahan yang menjadi 

sengketa, namun tetap tidak ada kesepakatan antara Janting dan Semuntik karena tidak ada yang mau 

mengalah di antara mereka, akhirnya Camat memerintahkan untuk menghentikan kegiatan PT. Sinar Mas 

hingga ada kesepakatan antara Janting dan Semuntik. 



Tidak sampai satu minggu kemudian, PT. Sinar Mas memulai lagi kegiatannya, dan masyarakat Janting 

melaporkannya pada Camat. Tetapi Camat mengatakan bahwa PT. Sinar Mas telah mendapat ijin dari 

Kapolsek dan LIBAS untuk melakukan kegiatan perusahaan. Sebelumnya ternyata telah di lakukan 

pertemuan di kantor Camat atas undangan Dewan adat. Mereka bertanya pada masyarakat Janting apakah 

seumur hidup mereka pernah berladang atau tidak di lahan yang menjadi sengketa ?, masyarakat Janting 

menjawab tidak pernah tetapi masyarakat Janting dapat menunjukkan bukti bahwa kakek dan nenek 

mereka dahulu pernah berladang di lahan tersebut. Masyarakat Semuntik juga mengakui bahwa mereka 

juga pernah berladang di lahan tersebut serta dapat menunjukkan buktinya pula. Akhirnya Dewan adat 

menyatakan bahwa Semuntik-lah yang memiliki lahan tersebut dan melarang Janting menghalangi 

kegiatan pembibitan, tetapi Janting tidak menyetujui keputusan Dewan adat tersebut. 

Setelah itu Dewan adat membuat surat keputusan dan menanyakan kembali apakah Janting menyetujui isi 

dari surat keputusan itu, namun Janting tetap tidak menyetujuinya. Karena tidak mendapatkan persetujuan 

dari Janting itulah maka Kapolsek mengambil kebijakan untuk mengijinkan PT. Sinar Mas bekerja 

kembali. Keputusan yang di ambil oleh Kapolsek tersebut di sampaikan Camat dan Danramil kepada 

Janting. Camat dan Danramil juga menyampaikan bahwa keputusan yang di tempuh oleh Kapolsek 

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat. Surat Keputusan tersebut di antarkan langsung ke Janting oleh 

Danramil. Dalam surat keputusan tersebut pihak PT. Sinar Mas menempelkan materai, namun materai 

tersebut di tempelkan sesudah keputusan di buat dan di tanda tangani, padahal sebelumnya tidak ada 

materainya. 

Setelah kedatangan surat keputusan tersebut, masyarakat dusun Janting kembali mendatangi Camat dan 

menyatakan kembali ketidak setujuan mereka atas keputusan Dewan Adat. Jika ingin di selesaikan 

Janting setuju jika diselesaikan secara adat. Malam itu juga Patih Untan mewakili masyarakat Janting 

menyampaikan pula kepada masyarakat Semuntik bahwa mereka setuju jika sengketa ini diselesaikan 

secara adat, namun mereka tidak mau jika di selesaikan secara hukum karena mereka tidak memiliki 

biaya jika sampai di bawa ke jalur hukum. 

Pagi keesokan harinya pengurus adat Janting dalam hal ini terdiri atas Panglima Supit, Panglima Miring, 

Patih Ngadan, Patih Lukai serta Kepala dusun Usman Belanda menghadap Bapak Theo selaku wakil dari 

PT. Sinar Mas. Dalam pertemuan ini Pengurus adat Janting menyarankan supaya pihak PT. Sinar Mas 

memberikan uang Saguh Hati (uang kompensasi) kepada masyarakat Janting, karena jika tidak mereka 

tidak bisa menjamin keamanan selama Perusahaan melakukan semua kegiatan mereka, tetapi pihak PT. 

Sinar Mas tidak menyetujui saran yang di sampaikan oleh pengurus adat Janting. 

Setelah beberapa hari kemudian kelima pengurus adat Janting di panggil Kapolsek Badau dan di 

interogasi satu per satu. Kelima pengurus tersebut menduga bahwa pihak PT. Sinar Mas telah melaporkan 

mereka kepada Kapolsek dengan tuduhan mereka telah melakukan ancaman dan pemerasan. Setelah 

kejadian itu, dua hari kemudian mereka kembali mendapat surat panggilan dari Kapolsek. Dalam surat 

tersebut Kapolsek menyatakan bahwa kasus tersebut tidak akan di perpanjang, dan juga meminta kepada 

masyarakat Janting untuk tidak memperpanjang masalah tersebut dan juga meminta maaf kepada pihak 

PT. Sinar Mas. 

Akhirnya setelah melakukan musyawarah dan atas saran dari keluarga, kelima pengurus adat Janting tidak 

melanjutkan masalah tersebut. PT. Sinar Mas terus melakukan kegiatan pembibitan dan tidak 

menyelesaikan masalah tersebut hingga saat ini. 



Sebelumnya lahan tersebut adalah bekas PT. Rokan Grup pada tahun 1994-1996 yang bergerak di bidang 

perkebunan kelapa sawit juga, pada saat jaman PT. Rokan Group jika ada pembagian Simpak Beliung 

(Kompensasi dari perusahaan) hasilnya akan di bagi rata antara Dusun Janting dan Dusun Semuntik. 

Setelah itu masuk PT. Plantana Rasindo yang terletak di bagian hulu di dekat jalan lintas utara, antara 

sungai sekunang dan jalan lintas utara. PT. Plantana Rasindo sudah sempat memiliki kantor dan juga 

sudah memiliki kolam untuk menyiram pembibitan, namun perusahaan ini tutup dan tidak berlangsung 

lama, tidak di ketahui penyebabnya. 

Lanjak, 24 Juni 2009 


