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KRONOLOGIS 

 

 PENAHANAN WARGA MASYARAKAT DUSUN JANTING YANG MEMPERTAHANKAN HAK 

ATAS TANAH ADATNYA, DI KECAMATAN BADAU, KABUPATEN KAPUAS HULU, KALBAR 

  

 

Bulan Pebuari 2010 perusahaan PT. Sinar Mas memberikan intruksi untuk menandai tanah masyarakat 

yang tidak diserahkan pada Perusahaan agar tidak salah garap nantinya, sehingga masyarakat Dusun 

Jantingpun memberi tanda Cat Merah disekeliling tanah mereka. Bulan April masyarakat kembali 

mengecat tanda itu karena cat sudah mulai pudar. Namun pada awal bulan Mei 2010 ketika mereka 

kembali ingin melihat tanah mereka ternyata tanah itu telah di gusur sebagian, hal ini menyebabkan 

masyarakat marah serta bingung mengapa tanah yang sudah mereka tandai dengan Cat merah agar tidak 

di gusur tetapi malah di gusur oleh PT. Sinar Mas. Akhirnya masyarakat bertanya kepada Pak Tio dan 

Pak Linus selaku pengawas pembukaan lahan PT. Sinar Mas. Ternyata mereka atas ijin yang tidak jelas 

berani melakukan penggusuran atas ijin dari salah seorang masyarakat Dusun Semunti bernama Jalin 

yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya.  

Setelah mengetahui hal tersebut masyarakat Dusun Janting meminta untuk dipertemukan dengan 

masyarakat Dusun Semunti yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, setelah bertemu masyarakat 

bertanya atas dasar apa mereka berani meyerahkan tanah ini pada perusahaan, “apakah kalian pernah 

berladang disini?” “tidak pernah” jawab masyarakat Semunti, lalu “apakah kalian tahu batas-batas tanah 

ini dari kiri, kanan, atas, dan bawah?” masyarakat Semunti inipun menjawab “tidak tahu”. Akhirnya 

masyarakat memberi peringatan kepada PT. Sinar Mas bahwa tanah ini tidak boleh dilanjutkan 

pengerjaannya tanpa seijin mereka, serta menuntut ganti rugi atas penggusuran sebagian tanah mereka 

yang telah terjadi. 

Setelah kejadian ini masyarakat Dusun Janting menunggu tanggungjawab pihak PT. Sinar Mas untuk 

mengganti kerugian masyarakat Janting. Bulan Juni, Juli, Agustus, hingga September tidak ada niat 

positif dari PT. Sinar Mas untuk bertanggungjawab atas kejadian ini. 

Tanggal, 27 Oktober 2010 

Sungguh ironis, warga masyarakat Dusun Janting Kecamatan Badau yang tanahnya sudah dipatok dengan cat 

warna merah, digusur oleh PT SINAR MAS, eh malah salah satu warga masyarakat yang punya tanah ini 

ditahan oleh Polisi Resort Putussibau sejak seminggu yang lalu hingga sekarang lantaran tuntutan dari pihak 

perusahaan kelapa sawit itu. 

Apa sudah tidak punya rasa lagi? Masyarakat Iban yang jelas-jelas dari dulu hidup dan punya tanah di 

kawasan ini memperoleh tanah dengan darah dan jiwa, kemudian dengan mudah dianggap tidak punya hak 

dan bahkan ditahan polisi hanya karena mereka mempertahankan hak mereka? 

Lahan yang tersisa di Kecamatan Badau yang tinggal tak seberapa lagi dipertahankan oleh masyarakat 

Dusun Janting ini,  tak akan membuat perusahaan Sinar Mas menjadi kaya atau miskin, tolonglah jangan 

terlalu serakah. 
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Sore hari salah seorang masyarakat Janting pulang dari kebunnya, untuk menghemat waktu dia 

mengambil jalan pintas yang melewati tanah sengketa tersebut, alangkah terkejutnya dia melihat tanah itu 

telah habis di gusur, kemudian dia buru-buru pulang dan menceritakan hal ini kepada sanak keluarganya 

di Dusun Janting. 

Tanggal, 28 Oktober 2010 

Hari ini masyarakat Janting di dampingi Kepolisian akan bertemu masyarakat Dusun Semunti serta PT. 

Sinar Mas selaku perusahaan yang menggusur tanah tersebut. Sambil menunggu merekapun terlibat 

perdebatan antara Masyarakat Dusun Janting dan pihak PT. Sinar Mas dan Seorang masyarakat Janting 

bernama Alexsius Tano yang juga sebagai pemilik tanah tersebut sempat menahan kunci kendaraan berat 

milik PT. Sinar Mas dan memberikan ultimatum bahwa sebelum semua perkara ini diselesaikan dia tidak 

akan menyerahkan kunci tersebut kepada pihak PT. Sinar Mas, namun hal inilah yang akhirnya membuat 

dia emosi, karena pihak PT. Sinar Mas terus mendesaknya untuk menyerahkan kunci kendaraan berat 

milik mereka. Sempat terjadi sedikit kegaduhan ketika Alexsius Tano yang marah dan geram menggertak 

dengan parang yang dia miliki, namun tidak sampai terjadi kekerasan karena di tahan oleh pihak 

Kepolisian serta masyarakat Janting yang lain. 

Hingga sore hari masyarakat Janting, Pihak PT. Sinar Mas, dan Kepolisian menunggu kedatangan 

masyarakat Dusun Semunti namun tak kunjung datang, namun sempat tersampaikan dari Pak Tio sebagai 

pengawas lapangan PT. Sinar Mas bahwa mereka berani melanjutkan penggusuran karena mendapat ijin 

dari masyarakat Semunti bernama Rejan yang juga mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Akhirnya 

karena tak ada yang datang merekapun membubarkan diri pulang kerumah mereka masing-masing. 

Tanggal, 29 Oktober 2010 

Kemarin seharusnya dilakukan pertemuan antara Muspika Badau, Kapolsek, Koramil, Masyarakat Dusun 

Janting, dengan PT. Sinar Mas untuk membicarakan sengketa tanah masyarakat yang digusur tanpa ijin 

oleh PT. Sinar Mas, namun sampai sore hari masyarakat Janting menunggu tak satupun perwakilan PT. 

Sinar Mas yang hadir, akhirnya pertemuan ini di tunda keesokkan harinya. Untuk menghadapi pertemuan 

besok keluarga Besar Masyarakat Janting melakukan musyawarah secara internal mereka guna 

menyepakati tindak lanjut yang akan mereka lakukan. Pertemuan keluarga ini dipimpin langsung oleh 

Patih Ingkai sebagai orang yang dipercaya dan dituakan dalam keluarga mereka. Mereka bermusyawarah 

untuk mendapatkan kesepakatan antar keluarga menanggapi kejadian ini, dan apakah yang akan mereka 

lakukan selanjutnya untuk mempertahankan serta menuntut hak mereka atas pelanggaran yang dilakukan 

PT. Sinar Mas. Dari pertemuan ini keluarga Besar Masyarakat Janting sepakat untuk melakukan 

pembuktian secara kronologis milik siapa sebenarnya tanah ini dan apakah benar tanah ini diserahkan 

untuk dikelola oleh PT. Sinar Mas. Namun tak satupun pihak keluarga yang pernah menyerahkan tanah 

ini untuk dikelola PT. Sinar Mas, bahkan sebelumnya mereka telah menandai tanah mereka serta berpesan 

kepada perusahaan dan keluarga bahwa siapapun yang akan melakukan aktivitas di tanah itu harus 

mengkonfirmasikannya terlebih dahulu kepada Patih Inkai selaku perwakilan masyarakat pemilik tanah 

tersebut. Namun peringatan ini tak dihiraukan pihak PT. Sinar Mas, tanpa meminta ijin lagi mereka 

dengan seenaknya menggusur tanah masyarakat, ditambah lagi tanah ini masih dalam pengelolaan 

masyarakat untuk berkebun dan berladang, tidak mungkin masyarakat akan menyerahkannya begitu saja. 

Akhirnya mereka akan berjuang menuntut kesewenang-wenangan PT. Sinar Mas yang merusak tanah 

yang merupakan lahan berkebun dan berladang mereka. 
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Tanggal, 30 Oktober 2010 

Pagi ini dilakukan pertemuan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) penggusuran tanah oleh PT. Sinar Mas, 

pertemuan antara masyarakat Janting dan Semuntik untuk mengetahui sejarah tanah ini yang sebenarnya. 

Petemuan ini dihadiri Muspika, Koramil, & pihak Kepolisian Badau serta pihak dari PT. Sinar Mas. 

Dalam pertemuan ini masyarakat Janting terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada masyarakat 

Dusun Semunti untuk menceritakan riwayat tanah ini, jika memang benar milik mereka, namun mereka 

tidak bisa memberikan bukti bahwa tanah ini milik mereka, tiba kesempatan masyarakat Janting yang 

diwakili oleh Patih Ingkai menceritakan secara rinci mulai dari awal Kakek Nenek mereka membuka 

ladang ini sampai sekarang turun ke generasi mereka untuk mengelolanya, diperkuat pula dengan batas-

batas yang pasti dipaparkan dengan begitu gamblang oleh Patih Inkai. PT. Sinar Mas yang diwakili Pak 

Tio merasa malu dengan hal ini, terlebih lagi masyarakat Semunti. Setelah pertemuan ini seluruh 

masyarakat di ajak Muspika Badau untuk rehat makan siang di aula Camat Badau. 

November 2010 

Sejak pertemuan di tanah sengketa tidak ada lagi respon yang diberikan PT. Sinar Mas ataupun pihak 

masyarakat Semunti yang bertanggungjawab menyerahkan tanah masyarakat Janting untuk di gusur. 

Namun pada tanggal 23 November 2010, Alexsius Tano mendapat telepon dari kepolisian untuk 

menghadap Polres Putussibau, tanpa surat perintah Alex di kawal 2 orang polisi serta Patih Inkai 

berangkat dari Janting menuju Putussibau, setelah sampai di Polres Putussibau Alex diinterogasi dengan 

alasan saat pertemuan tanggal 28 oktober 2010 melakukan ancaman dengan senjata tajam. Keesokan 

harinya tanggal 24 November 2010 Alex dipaksa menandatangani surat penahan atas tuduhan tersebut, 

hingga sekarang Alexsius Tano masih di tahan di Polres Putussibau. 

 

Pontianak, 2 Desember 2010 

 


