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BAB I
PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI
1.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat disingkat Yayasan Pusaka merupakan organisasi non
pemerintah yang dibentuk pada November 2007, berbadan hukum berbentuk Yayasan
yang entitas legalnya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-0017824.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Sebagai organisasi
Non Pemrintah Yayasan Pusaka mengupayakan dan memperjuangkan pemenuhan hakhak dasar rakyat, hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya, hak atas lingkungan dan
keadilan sosial. Tujuan Yayasan Pusaka adalah (1) Adanya pengakuan dan perlindungan
atas keberadan dan Hak-hak Masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin (2)
Adanya jaminan kebijakan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara
adil dan berkelanjutan.
Dalam mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan Pusaka telah melakukan berbagai
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus di Provinsi Papua Barat khususnya wilayah
Kabupaten Sorong dalam bentuk pendampingan pemetaan wilayah adat, membantu proses
pengakuan wilayah adat, menjadi mitra Lembaga Masyarakat Adat (LMA) mengajukan
kebijakan daerah yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.
2. Greenpeace
Greenpeace Indonesia teregistrasi pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-0000567.AH.01.08. Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan
Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan
dan Perdamaian dalam bahasa Inggris disebut Greenpeace Indonesia. Greenpeace
Indonesia adalah organisasi kampanye yang independen, beraksi untuk mengubah sikap
dan perilaku serta melakukan kampanye perlindungan hutan dan lahan gambut di
Indonesia.
3. PD AMAN Sorong Raya
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan
(ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat
Adat dari berbagai pelosok Nusantara. AMAN terdaftar secara resmi di Departemen
Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris
No.26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001. Selanjutnya,
2

kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU0000340.AH.01.08. Tahun 2017 melalui Akta Notaris & PPAT No. 2, Ellyza, SH., M.Kn
dengan Nomor NPWP 02.072.633.7-015.000.
Pengurus Daerah (PD) AMAN Sorong Raya : Pengurus Daerah adalah struktur AMAN
yang bertanggungjawab di tingkat daerah. Lingkup kerja PD AMAN dapat setingkat
Kabupaten mengikuti wilayah administrasi pemerintah, atau dapat juga wilayah
persekutuan komunitas Masyarakat Adat di wilayah tersebut sesuai kesepakatan bersama
berdasarkan pendekatan budaya dan sejarah. Program-program yang terdapat di AMAN
tersebut antara lain : (1) Advokasi, Hak Asasi Manusia dan Politik. (2) Mendorong
perubahan hukum, kebijakan, peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian di tingkat
nasional serta daerah, untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat. (3)
Menyediakan layanan hukum dan penanganan kasus bagi komunitas-komunitas adat
anggota AMAN yang mengalami konflik terkait hak kolektif mereka. (4) Mendorong
perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat. (5) Melakukan lobby dan intervensi dalam
berbagai forum internasional untuk mendorong perubahan perjanjian-perjanjian untuk
mengakui dan melindungi hak-hakMasyarakatAdat.
4. Wahli Papua
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi lingkungan hidup yang
independen dan non profit dibentuk pada tanggal 15 Oktober 1980 terdaftar sebagai
Yayasan di Kementerian Hukum dan HAM. Angggaran Dasar Yayasan Walhi Pasal 5
ayat 2 menyebutkan salah satu maksud dan tujuan dari Yayasan adalah “melindungi
kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan
sumber daya secara bijaksana”.
Wahana Lingkungan Hidup Nasional Eksekutif Daerah Papua merupakan bagian dari
WALHI Eksekutif Nasional yang berdiri pada tahun 2012 oleh organisasi masyarakat sipil
(LSM) di Jayapura – Papua. Walhi Papua berperan mempromosikan kesadaran
lingkungan hidup melalui pendidikan, advokasi kebijakan, kampanye lingkungan hidup,
pengorganisiran rakyat yang bertujuan mengembalikan hak atas sumber daya alam kepada
rakyat sebagai pemilik yang sah melalui berbagai aktivitas.
Berdasarkan uraian diatas, Yayasan Pusaka, Greenpeace Indonesia, PD Aman Sorong
Raya, WALHI Papua menyatakan mempunyai kepentingan dalam berbagai persoalan
lingkungan hidup, masyarakat adat, kehutanan dan melakukan advokasi pemenuhan,
penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan ini mengajukan pendapat
tertulis dalam bentuk dokumen Amicus Curie (sahabat peradilan) kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura atas perkara:
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No.
1

2

3

Nomor
Perkara
29/G/2021/PT
UN.JPR

Para
Penggugat
PT Inti
Kebun
Lestari

Para
Tergugat
Kepala
Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
Kabupaten
Sorong

30/G/2021/PT
UN.JPR

PT Inti
Kebun
Lestari

Bupati
Sorong

31/G/2021/PT
UN.JPR

PT Sorong
Agro
Sawitindo

Bupati
Sorong
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Objek Perkara
SK No. 503/KEP.01/IV/TAHUN 2021
tanggal 27 April 2021 Tentang
Pencabutan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong
No. 503/05/IzinLokasi/DPMPTSP/VIII/2020 Tentang
Perpanjangan Izin Lokasi PT. Inti
Kebun Lestari di Distrik Salawati,
Distrik Klamono dan Distrik Segun
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua
Barat
a. SK No. 525/KEP.62/IV/ TAHUN
2021 Tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Sorong No.
660.1/107/Tahun 2014 tanggal 27
April 2021 tentang Izin
Lingkungan Atas Kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit dan
Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit
PT. Inti Kebun Lestari di Distrik
Salawati, Distrik Klamono dan
Distrik Segun Kabupaten Sorong,
Provinsi Papua Barat.
b.

SK No. 525/KEP.67/IV/ TAHUN
2021 tanggal 29 April 2021
tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Sorong No.
660.1/108/Tahun 2014 Tentang
Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.
Inti Kebun Lestari.

a.

SK No. 525/KEP.56/IV/Tahun
2021 tentang Pencabutan
keputusan Bupati Sorong No.: 267
Tahun 2003 tentang kelayakan
lingkungan kegiatan perkebunan
dan pabrik kelapa sawit di
Kabupaten Sorong Propinsi Papua
Barat oleh PT. Sorong Agro
Sawitindo tanggal 27 April 2021.

b.

SK No. 525/KEP.61/IV/Tahun
2021 tentang Pencabutan

keputusan Bupati Sorong No.:
42/185 Tahun 2013 tentang
perpanjangan pemberian Izin
lokasi untuk keperluan usaha
perkebunan kelapa sawit PT.
Sorong Agro Sawitindo di Distrik
Segun, Klawak dan Klamono
Kabupaten Sorong tanggal 27
April 2021.
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31/G/2021/PT
UN.JPR

PT Papua
Lestari
Abadi

Bupati
Sorong
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c.

SK No.: 525/KEP.64/IV/Tahun
2021 tentang Pencabutan
keputusan Bupati Sorong No.:
503/730 tentang Izin usaha
perkebunan (IUP) PT. Sorong
Agro Sawitindo tanggal 27 April
2021.

a.

SK No.: 525/KEP.58/IV/Tahun
2021 tentang Pencabutan
keputusan Bupati Sorong No.: 163
tahun 2011 tentang Pemberian
Izin Lokasi untuk keperluan usaha
perkebunan kepala sawit PT.
Papua Lestari Abad di Kampung
Waimun Distrik Segun Kabupaten
Sorong tanggal 27 April 2021

b.

SK No.: 525/KEP.57/IV/Tahun
2021 tentang Pencabutan
keputusan Bupati Sorong No.: 268
Tahun 2009 tentang kelayakan
lingkungan kegiatan perkebunan
dan pabrik kelapa sawit di
Kabupaten Sorong Provinsi Papua
Barat oleh PT. Papua Lestari
Abadi tanggal 27 April 2021.

c.

SK No. 525/KEP.65/IV/Tahun
2021 tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Sorong No.:
503/529 tentang Izin Usaha
Perkebunan (IUP) PT. Papua
Lestari Abadi tanggal 27 April
2021.

Pendapat tertulis ini disampaikan guna menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim
untuk memutus perkara a quo secara adil.
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BAB II
POSISI HUKUM AMICUS CURIEA DALAM PERADILAN DI INDONESIA
Amicus curiae merupakan istilah Latin yang diartikan sebagai friend of the Court. Amicus
curiae diajukan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu
perkara disuatu proses peradilan. Menurut William H. Rehnquist, pihak yang tidak terlibat
dalam suatu perkara mengajukan amicus curiae dalam suatu brief singkat kepada pengadilan
dengan kepercayaan bahwa putusan pengadilan akan berpengaruh pada kepentingannya.1
Yang dapat dikatakan sebagai Amicus curiae adalah ; 2
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Seseorang, sekumpulan orang, atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan
kepentingan dengan para pihak dalam suatu perkara;
Memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan;
Dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang
masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke
pengadilan;
Untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi
sahabat);
Secara sukarela dan atas prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya;
Dalam bentuk pemberian‚ pendapat hukum atau dengan memberikan keterangan
di persidangan atau melalui karya ilmiah;

“Amicus Curiae” atau “Friends of the Court” merupakan merupakan konsep hukum yang
berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam
tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk
mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan
dengan isu-isu yang belum familiar. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk
mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompokkelompok tertentu.
Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke 19, lama
sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses
peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam
kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti
misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998,

1
2

http/www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.htm
Aminah, Siti Menjadi Sahabat pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief

7

amicus curiae telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke
Mahkamah Agung (US Supreme Court).
Praktik amicus curiae di Indonesia merupakan suatu tradisi yang baru dalam proses peradilan.
Publik mulai terlibat aktif memberikan keterangan dan pendapatnya kepada pengadilan
melalui amicus curiae dimulai pada tahun 2005 dalam gugatan Class Action Perbuatan
Melawan Hukum perkara ganti kerugian korban eks tahanan politik 1965 dan diikuti dalam
kasus majalah Time vs Soeharto ditingkat Peninjauan Kembali tahun 2008;
Dua amicus curiae tersebut memantik publik untuk terlibat sebagai sahabat pengadilan dalam
berbagai perkara yang terkait kepentingan publik. Terdapat beberapa amicus curiae yang
dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Dalam perkembangannya
saat ini banyak organisasi masyarakat dan individu mengajukan amicus curiae ke pengadilan.
Amicus telah eksis dalam praktik peradilan di Indonesia, ketentuan Amicus Curiae dalam
sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim
Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat.”
Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae
juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara
di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang
bersifat Ad Informandum.
Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus
suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis Hakim dalam
memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
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BAB III
FAKTA – FAKTA HUKUM
1.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh Gubernur
Provinsi Papua Barat dengan pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan (Dinas TPHBun) Provinsi Papua Barat dengan koordinasi dan kolaborasi
bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pertanian Republik
Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat, Dinas
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Dinas
Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Papua Barat, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Barat, Dinas TPHBun Kabupaten Sorong,
Dinas TPHBun Kabupaten Sorong Selatan, Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari,
Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari Selatan, Dinas TPHBun Kabupaten Teluk
Bintuni, Dinas TPHBun Kabupaten Teluk Wondama, Dinas TPHBun Kabupaten Fak
Fak, Dinas TPHBun Kabupaten Maybrat melakukan evaluasi perizinan perkebunan
kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Landasan evaluasi menggunakan 3 (tiga)
instrument kebijakan yaitu : Deklarasi Manokwari (2018), Instruksi Presiden Nomor
8 Tahun 2018 tentang penudaan Pelepasan Kawaan Hutan Untuk Perkebunan Sawit
(Inpers Moratorium Sawit) dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
(GNPSDA) ;

2.

Evaluasi perizinan dilakukan kepada 24 perusahaan yang berada di Provinsi Papua
Barat. Secara umum hasil evaluasi menemukan pelanggaran legalitas atau
administrasi perizinan dan pelanggaran operasional yang dilakukan beberapa
perusahaan. 3 Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sorong
menindak lanjuti temuan dalam bentuk tindakan pencabutan IUP (Izin Usaha
Perkebunan), Izin Lingkungan, Izin Lokasi. Secara khusus pada tanggal 27 April
2021 Bupati Sorong mengeluarkan kebijakan pencabutan izin-izin usaha perusahaan
perkebunan PT Inti Kebun Lestasi (luas 34.400 Ha), PT Sorong Agro Lestari (40.000
Ha), PT Papua Lestari Abadi (15.631 Ha).

3. Tanggal 02 Agustus 2021 Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong digugat 3 (tiga) perusahaan kelapa

3

Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat Halaman 14-15
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sawit, yakni PT Sorong Agro Sawitindo, PT Papua Lestari Abadi, dan PT Inti Kebun
Lestari di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;
4. Gugatan tersebut mendapat respon publik (pemuda, pemuka agama, tokoh adat,
anggota DPD, anggota MRP) yang mendukung upaya Bupati Kabupaten Sorong
mencabut izin-izin perkebunan kelapa sawit.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Koalisi Masyarakat Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil melakukan aksi
protes di PN Manokwari mendukung Bupati Sorong (23 Agustus 2021, lihat;
https://betahita.id/news/lipsus/6470/cabut-izin-sawit-bupati-Sorongdidukung-pemuda-adat-papua-);
Pemuda Adat Papua Wilayah III Doberai melakukan aksi damai di halaman
Kantor Kejaksaan Negeri Sorong (24 Agustus 2021, lihat:
https://projustisianews.id/dukungan-mengalir-deras-kepada-bupati-Sorong/;
dan
https://suarapapua.com/2021/08/24/aman-Sorong-desak-tigaperusahaan-kelapa-sawit-cabut-gugatan-di-ptun-jayapura/); aksi di DPRD
Kab.
Sorong
(06
September
2021,
lihat:
https://witness.tempo.co/article/detail/3030/masyarakat-adat-papua-dukungbupati-Sorong-cabut-izin-kebun-sawit.html);
Pemuda Katolik Papua Barat mendukung Bupati Sorong dan mengharapkan
Majeles Hakim PTUN Jayapura bertindak adil (24 Agustus 2021, lihat:
http://papuabaratnews.co/papua-barat/pemuda-katolik-dukung-pencabutanizin-perusahaan-sawit-di-Sorong/)
Imam Orang Asli Papua mendukung kebijakan Bupati dan meminta PTUN
Jayapura menolah gugatan perusahaan (28 Agustus 2021: lihat:
https://monitorpapua.com/imam-asli-papua-selamatkan-tanah-dan-hutanorang-moi/)
GKI Tanah Papua mengirimkan surat resmi kepada pimpinan PTUN Jayapura
(28 Agustus 2021) https://wartaplus.com/read/13676/GerejaKristen-Injili-diTanah-Papua-Mendukung-Bupati-Sorong-Tutup-Perusahaan-Kelapa-SawitYang-Melanggar-Aturan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Papua, melakukan diskusi dan konferensi pers
melalui zoom pada 30 Agustus 2021; Koalisi gabungan organisasi masyarakat
sipil, Paritas Institute, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Asia Justice and
Rights (AJAR), Elsham Papua, Greenpeace Indonesia, PapuaItuKita, LP3BH
Manokwari, Tapol, KPKC GKI di Tanah Papua, KPKC Gereja Kingmi Tanah
Papua, SKPKC Fransiskan Papua, ELSAM, Make West Papua Safe
Campaign, Kontras Papua, LBH Papua, AMAN Sorong, GARDA Papua,
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

YLBHI (lihat: https://www.gatra.com/detail/news/521186/hukum/cabut-izin4-perusahaan-sawit-bupati-Sorong-terima-banyak-dukungan#) ;
PMKRI Komda Papua Barat mendukung pencabutan izin dan mengawal
proses
hukum
(31
Agustus
2021,
lihat:
https://papuakini.co/2021/08/31/pmkri-dukung-langkah-bupati-Sorongcabut-izin-perusahaan-kelapa-sawit/);
OKP DPC GMNI Sorong Selatan memberikan dukungan kepada Bupati
Sorong (lihat: https://kumparan.com/balleonews/digugat-3-perusahaan-sawitbupati-Sorong-dapat-dukungan-dari-gmni-sorsel-1wQUmMKBcDa);
Anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat, Mamberob Yosephus Rumakiek,
mendukung kebijakan bupati Sorong yang melanggar ketentuan (30 Agustus
2021,
lihat:
https://www.antaranews.com/berita/2360786/anggota-dpddukung-kebijakan-bupati-Sorong-cabut-izin-perusahaan-sawit);
MRP Papua Barat menetapkan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal
keputusan
Bupati
Sorong
(31
Agustus
2021,
lihat:
https://www.antaranews.com/berita/2363130/lembaga-kultur-papua-barattetapkan-pansus-kawal-putusan-bupati-Sorong);
Dukungan Perkumpulan Intelektual Malamoi Indonesia Papua Barat Sorong,
disampaikan Ketua Umum, Kepas Kalasuat (11 September 2021, baca:
https://peloporwiratama.co.id/2021/09/pimipabso-dukung-bupati-Soronghadapi-gugatan-tiga-perusahaan-kelapa-sawit/).

5. Masyarakat hukum adat pemilik tanah ulayat dan hutan adat yang menjadi lokasi
konsensi ketiga perusahaan menyampaikan pernyataan sikap mendukung upaya
pencabutan izin-izin perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Para Tergugat dan
menolak kehadiran perusahan. Surat diserahkan kepada kuasa hukum Para Tergugat
untuk diajukan sebagai bukti dalam persidangan.
5.1

5.2

5.3

Surat pernyataan dukungan kepada bupati Sorong dari masyarakat adat
pemilik tanah dan hutan adat di Kampung Gisim dan Kampung Segun, Distrik
Segun, tanggal 01 September 2021;
Surat pernyataan dukungan kepada bupati Sorong dari masyarakat adat
pemilik tanah dan hutan adat di Kampung Waimon, Distrik Segun, tanggal 02
September 2021;
Surat pernyataan dukungan kepada bupati Sorong dari masyarakat adat
pemilik tanah dan hutan adat di Kampung Tarsa, Distrik Konhir, tanggal 02
September 2021 mencabut izin perkebunan kelapa sawit PT Sorong Agro
Sawitindo ;
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5.4

5.5

Surat pernyataan pemilik hak ulayat marga Fadan Sub Malilan Kampung
Klawana, Distrik Klamono, tanggal 29 Agustus 2021 yang menyatakan belum
pernah memberikan pelepasan tanah adat kepada PT Sorong Agro Sawitindo,
menolak PT Sorong Agro Sawitindo membuka perkebunan sawit diatas
wilayah adat, mendukung pemerintah Kabupaten Sorong mencabut izin PT
Sorong Agro Sawitindo. Surat masyarakat adat pemilik tanah dan hutan adat
di Kampung Konhir, Klaflum, Tarsa, Klarin, Klafele, Distrik Konhir, tanggal
01 September 2021 ;
Surat pernyataan 12 marga masyarakat adat pemilik tanah dan hutan adat di
Kampung Bagun, Mlamli, Disfra, Klakwonrit, Klamomis, Mode, Bratmawe,
Distrik Bagun, pada 01 September 2021 yang menyatakan mendukung
kebijakan Bupati Sorong yang untuk mencabut izin usaha perkebunan kelapa
sawit di Wilayah adat.

6. Tanggal 14 Oktober 2021 masyarakat adat yang terdampak konsensi ketiga
perusahaan melakukan Sidang Adat di sekretariat Lembaga Masyarakat Adat
Malamoi. Yang menghasilkan keputusan :
6.1

6.2

6.3

6.4

Mendukung penuh keputusan bupati Kabupaten Sorong mencabut izin-izin
perkebunan kelapa sawit PT Sorong Agro Sawitindo, PT Papua Lestari Abadi,
PT Inti Kebun Lestari.
Menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit PT Sorong Agro Sawitindo, PT
Papua Lestari Abadi, PT Inti Kebun Lestari di wilayah masyarakat hukum adat
Moi di Kabupaten Sorong
Pengambilan keputusan dilakukan oleh para Nedinbulu / hakim adat bersama
tua-tua adat secara tertutup, merupakan keputusan tertinggi dan mengikat
bagi semua pihak
Pengadilan tata usaha negara jayapura haruslah mempertimbangkan
keputusan dan hukum adat yang telah diputuskan sebagai bentuk
penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.
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BAB IV
PERTANYAAN HUKUM
Untuk memberikan pendapat atas perkara a quo, amici menyusun pertanyaan berdasarkan
fakta-fakta yang terjadi dan memberikan analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pertanyaan yang dibahas dalam amicus ini adalah :
1.
2.

Bagaimana lingkup pemeriksaan sengketa TUN dalam perkara 29/G/2021/PTUN.JPR,
30/G/2021/PTUN.JPR, 31/G/2021/PTUN.JPR, 32/G/2021/PTUN.JPR ?
Bagaimana perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai pemilik hak ulayat dalam
perkara 29/G/2021/PTUN.JPR, 30/G/2021/PTUN.JPR, 31/G/2021/PTUN.JPR,
32/G/2021/PTUN.JPR ?

Amicus curiae ini dibuat berdasarkan:
1. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya mengenai
perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, prosuder penerbitan dan evaluasi
perizinan perkebunan kelapa sawit.
2. Sumber hukum sekunder berupa dokumen-dokumen persidangan perkara a quo,
Laporan hasil evaluasi Perizinan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat, dokumen dari
masyarakat hukum adat dan sumber lain yang relevan
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BAB V
PENDAPAT AMICI
A. Bagaimana
Lingkup
29/G/2021/PTUN.JPR,
32/G/2021/PTUN.JPR

pemeriksaan
sengketa
30/G/2021/PTUN.JPR,

TUN
dalam
perkara
31/G/2021/PTUN.JPR,

1.

Objek sengketa dalam perkara a quo berupa keputusan pencabutan perpanjangan izin
lokasi, pencabutan izin lingkungan, pencabutan kelayakan lingkungan kegiatan
perkebunan dan pabrik kepala sawit, pencabutan izin usaha perkebunan (IUP). PTUN
Jayapura mengklasifikasikan perkara a quo sebagai perkara perijinan.

2.

Total luas wilayah izin usaha perkebunan tiga (3) perusahaan perkebunan kelapa sawit
yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo seluas 90.031 hektar.
1)
2)
3)

PT Inti Kebun Lestari (34.400 Ha) ;
PT Sorong Agro Sawitindo (40.000 Ha) ;
PT Papua Lestari Abadi (15.631 Ha).

Luas ini mendekati 10% dari wilayah Kabupaten Sorong, belum termasuk perkebunan
kelapa sawit lainnya yang telah dan mendapatkan sanksi serupa. PT Inti Kebun Lestari
merupakan bagian dari Group perusahaan PT Ciliandry Anky Abadi (CAA) yang
memiliki dua (2) perusahaan lain PT Inti Kebun Sejahtera (38.300 Ha) dan PT Inti Kebun
Sawit (37.000 Ha) yang juga berada di Kabupaten Sorong. Tiga perusahaan tersebut
sebelumnya dimiliki perusahaan Kayu Lapis Indonesia Group dan sahamnya dialihkan
kepada CAA pada tahun 2020.
3.

4

Jurnal Nature menyatakan Pulau Papua memiliki keanekaragaman tumbuhan tertinggi
dari beberapa pulau di dunia. Tim peneliti menemukan 13.634 species tumbuhan, 9.301
spesies merupakan tumbuhan endemic di Pulau Papua. 4 Ini merupakan gambaran
besarnya keanekaragaman hayati yang terdapat di Pulau Papua. Sebagian besar wilayah
izin konsensi Para Penggugat berada dalam kawasan tutupan hutan yang didalamnya
memiliki nilai keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Dampak
pembukaan hutan secara luas akan menurunkan fungsi lingkungan, menghilangkan
keanekaragaman flora fauna, mengakibatkan perubahan iklim dan ancaman bencana
lingkungan bagi kehidupan Manusia.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2549-5
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4.

Analisis citra satelit di lokasi izin konsesi Para Penggugat teridentifikasi adanya aktivitas
yang mengakibatkan hilangnya tutupan hutan alam. Aktivitas tersebut sudah dilakukan
sejak tahun 2001, sebagai mana terlihat pada grafik dan gambar di bawah ini:5

5

Analisis deforestasi menggunakan data: Tree cover loss (2001-2020):
https://storage.googleapis.com/earthenginepartners-hansen/GFC-2020-v1.8/download.htm; Primary humid
tropical forest (2001): https://glad.umd.edu/dataset/primary-forest-humid-tropics; Peta konsesi sawit:
https://drive.google.com/drive/folders/1d0U0PGTULs07GxeOZrgTIJ0ihUG6lLwX
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5.

Indonesia memiliki berbagai regulasi terkait lingkungan hidup yang berfungsi sebagai
perlindungan, pengelolaan, dan penegakan hukum lingkungan. Dalam sistem peradilan,
Mahkamah Agung menyusun berbagai petunjuk bagi hakim dalam menangani perkara
yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

6.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor
36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan
Hidup. Melalui pedoman ini hakim diharapkan bersikap progresif dalam menangani
perkara lingkungan hidup sehingga hakim harus berani menerapkan prinsip-prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Prinsip Substansi Hukum
Lingkungan (substantive Legal Principles), Prinsip-prinsip proses (Principles Process)
dan Prinsip keadilan (Equitable Principles).

7.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 37 / KMA / SK
/ III / 2015 Tentang Sistem Pemantauan Dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan
Hidup Pasal 1 angka 8 “perkara lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap
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peraturan pidana, perdata atau admnistrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan dibidang kehutanan,
perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata-ruang, sumber daya air, energy,
perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam. Dalam bagian kedua kriteria
putusan terpilih Pasal 9 ayat (2) huruf d bidang hukum tata usaha negara antara lain:
perizinan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, fiktif positif dan penetapan
tata ruang.
8.

Bahwa perkara a quo memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar sengketa perijinan
perusahaan untuk menilai apakah produser penerbitan objek sengketa telah sesuai
peraturan perundang-undangan, atau menilai kewenangan Para Tergugat dalam
mengeluarkan keputusan. Perkara a quo juga menyangkut kepentingan publik atas
keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati di Tanah Papua.

9.

Dalam perkara a quo Majelis Hakim kiranya menerapkan pertimbangan-pertimbangan
penyelamatan lingkungan hidup dan merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung
Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dan Keputusan Nomor 37 / KMA / SK / III / 2015 dalam
memutus.

B. Bagaimana Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam perkara
29/G/2021/PTUN.JPR,
30/G/2021/PTUN.JPR,
31/G/2021/PTUN.JPR,
32/G/2021/PTUN.JPR ?
1.

Keberadaan masyarakat hukum adat telah jauh ada sebelum terbentuknya sebuah
Negara. Masyarakat hukum adat telah memiliki pranata hukum adat yang berlaku hingga
saat ini, memiliki harta benda dalam bentuk benda-benda adat, kepemilikan atas tanah
dan hutan adat secara ulayat, sejarah, bahasa dan budaya kehidupan.

2.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat
melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UndangUndang”. Di dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan “identittas budaya dan
hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mewajibkan Negara
untuk :
1) Mengakui dan mengorhati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya.
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2) Menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional dari masyarakat hukum
adat.
3.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dalam pasal
3 menyatakan bahwa “Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib
sendiri”. Berdasarkan hak tersebut, masyarakat adat bebas menentukan status politik
mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa Masyarakat Adat dalam melaksanakan hak
atas penentuan nasib sendiri memiliki hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam
hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, dan juga dalam
cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki.

4.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 turut menegaskan
penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam bentuk
penegasan hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi
bagian dari hutan negara. Putusan ini memberikan kepastian hukum atas hak-hak
masyarakat hukum adat. Peraturan lainnya, UU Kehutanan, UU tentang minyak dan gas
bumi, UU tentang panas bumi, UU tentang perkebunan, UU tentang pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, UU tentang desa mengatur pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat.

5.

Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari wilayah yang menerapkan otonomi khusus
yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Salah satu tujuan
dari otonomi khusus dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat,
memberi afirmasi dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua baik dalam bidang
ekonomi, politik maupun sosial – budaya. Otonomi khusus memberikan kewenangan
pemerintah dan rakyat Papua untuk salah satunya mengatur pemanfaatan kekayaan alam
untuk kemakmuran rakyat Papua melalui pelestarian budaya serta lingkungan alam
papua, pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat, hak ulayat
dan hukum adat. 6 UU Otonomi khusus mengatur Perlindungan Hak-Hak Masyarakat
Adat didalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 51.

6.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Papua hingga saat ini masih sangat kuat. Hal
ini ditunjukkan dengan masih di prakteknya hukum adat, budaya, tradisi, pembagian
wilayah adat, penghormatan terhadap sejarah, leluhur dan kepercayaan. Para ahli
membagi Tanah Papua menjadi 7 (tujuh) wilayah adat yaitu Mamta, Saereri, Anim Ha,

6

Penjelasan UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
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La Pago, Mee Pagi, Domberai, Bomberai. Setiap bagian wilayah adat dihuni berbagai
macam suku dengan kebudayaan masing-masing. Di Tanah Papua tidak ada tanah
kosong atau tanah tidak bertuan, setiap jengkal tanah dimiliki oleh kelompok – kelompok
marga, klen atau suku.
7.

Pada kasus a quo, pemerintah Kabupaten Sorong telah mengakui dan memberikan
perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Sorong Nomor 10 Tahun 2017. Perda mengakui masyarakat adat dan wilayah adat (lihat
lampiran II dan III Perda). Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat Moi diakui
dalam bentuk :
a. Hak atas tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumber daya alam
b. Hak Atas pembangunan
c. Hak atas Spiritualitas dan kebudayaan
d. Hak atas lingkungan hidup
e. Hak untuk mengurus sendiri
f. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.
Peraturan daerah juga mengatur wewenang pemerintah daerah di antaranya
melaksanakan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat Moi (pasal
24 huruf d).

8.

Dalam pandangan Masyarakat Hukum adat di Tanah Papua, tanah mempunyai makna
yang sangat penting. Tanah tidak sekedar sebagai tempat tinggal, tetapi nilai identitas
diri, sejarah, budaya, kehidupan, kekerabatan, spiritual yang mengikat turun temurun
sebagai masyarakat hukum adat. Persekutuan dengan tanah mempunyai kedudukan dan
hubungan yang erat sekali, hubungan tersebut bersifat religious magis yang
menyebabkan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan
tanah, memungut hasil dan mengambil sumber daya yang ada di atas tanah.

9.

Gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
memperoleh respon penolakan dari publik dan pemilik hak ulayat. Penolakan secara
tertulis telah disampaikan pemilik hak ulayat kepada Tim Kuasa Hukum Bupati Sorong
untuk diajukan sebagai bukti dalam persidangan. Pemilik hak ulayat telah melakukan
peradilan adat atau sidang adat pada tanggal 14 Oktober 2021, sidang adat dilakukan
karena pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat.

10. Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus menyatakan : Penyedian tanah ulayat
dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun,
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dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang
bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang
diperlukan maupun imbalannya.
Dalam penjelasan
Musyarawarah antara para pihak yang memerllukan tanah ulayat dari masyarakat
hukum adat yang bersangkutan mendahului penerbitan surat izin perolahn dan
pemberian hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan hasil musyawarah tersebut
merupakan syarat bagi penerbitan surat izin dan keputusan pemberian hak yang
bersangkutan “
Pasal ini mengakui hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat, sehingga proses
pembangunan atau pemamfaatan tanah ulayat haruslah mendapatkan kesepakatan
melalui musyawarah. Penerbitan izin-izin Para pengugat tidak melalui proses yang diatur
oleh pasal ini untuk mendapatkan kesepakatan dari masyarakat adat. Dalam gugatan
yang disampaikan para penggugat mengakui izin diperoleh tanpa melalui kesepakatan
dengan masyarakat adat, para penggugat sedang mendekati masyarakat untuk
memperoleh kesepakatan, hal ini bertentangan dengan pasal 43 ayat (4) yang mengatur
perolehan kesepakatan harus terlebih dahulu didapatkan sebelum memperoleh izin atau
pemberian hak.
11. Terdapat empat putusan dalam sidang adat yang mengikat secara moral bagi pemilik
tanah ulayat dan pihak lainnya. Pasal 51 Undang-Undang Otonomi Khusus menghormati
peradilan adat sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat
adat.
12. Pasal 1 angka (9) UU No 51 Tahun 2009, Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha
Negara (Peratun) yaitu “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseoarang atau badan
hukum perdata”
13. Penerbitan keputusan oleh Para Tergugat juga menimbulkan akibat hukum bagi pemilik
hak ulayat berupa perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak-hak masyarakat adat.
Perkara a quo bukan sekedar sengketa yuridis formal, menitikberatkan pada penilaian
prosuder, kewenangan, substansi objek sengketa tetapi harus melihat kepentingan dan
nilai keadilan masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat.

23

14. Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
Hakim dan hakim konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam penjelasan : “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim
konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”
Sikap penolakan yang dilakukan publik dan pemilik hak ulayat atas tanah di areal
konsensi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk memperoleh keadilan atas
hak-haknya dari lembaga peradilan. Majelis hakim PTUN dalam perkara a quo wajib
memperhatikan sikap penolakan dan menggali nilai keadilan di masyarakat.
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BAB VI
Kesimpulan
Pada keempat perkara a quo yang diperiksa oleh majelis hakim dapat disimpulkan:
1.

Bahwa keempat perkara a quo memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar sengketa
perijinan perusahaan untuk menilai apakah produser penerbitan objek sengketa telah
sesuai peraturan perundang-undangan, atau menilai kewenangan Para Tergugat dalam
mengeluarkan keputusan. Perkara a quo juga menyangkut kepentingan publik atas
keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati di tanah Papua. Dalam perkara a
quo Majelis Hakim kiranya menerapkan pertimbangan-pertimbangan penyelamatan
lingkungan hidup dan merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung Nomor
36/KMA/SK/II/2013 dan Keputusan Nomor 37 / KMA / SK / III / 2015 dalam
memutuskan perkara.

2.

Para Penggugat tidak menghormati hak-hak Masyarakat Adat sebagai pemilik hak ulayat
dalam perolehan berbagai izin. Para penggugat memperoleh izin tanpa memperoleh
kesepakatan dari pemilik ulayat terlebih dahulu, hal ini bertentangan dengan pasal 43
ayat (4) UU Otonomi Khusus yang mengatur perolehan kesepakatan harus terlebih
dahulu didapatkan sebelum memperoleh izin atau pemberian hak.

3.

Tanah Papua Bukanlah Tanah Kosong, pada kasus a quo setiap tanah yang berada pada
izin konsensi yang telah dicabut merupakan milik masyarakat hukum adat yang telah
diakui melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Tindakan pencabutan
izin-izin yang dilakukan para tergugat adalah bentuk upaya perlindungan, pemenuhan,
penghormatan hak-hak masyarakat adat yang sebelumnya mengalami pelanggaran.
Sikap penolakan yang dilakukan publik dan pemilik hak ulayat atas tanah di areal
konsensi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk memperoleh keadilan atas
hak-haknya dari lembaga peradilan. Majelis hakim PTUN dalam perkara a quo wajib
memperhatikan sikap penolakan dan memenuhi nilai keadilan yang disuarakan
masyarakat adat.
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