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Yth. Ibu Priscillia 

 AIDENVIRONMENT 

 

Tanggapan Surat 16 Feb 2018 – Draft Aidenvironment Report 

 

 

Mempelajari surat yang disampaikan mengenai draft Sustainability Risk Analysis untuk PT. Tunas Baru 

Lampung, Tbk, dapat kami sampaikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut: 

 

1. Bahwa secara prinsip kami senantiasa turut memperhatikan dan mengikuti ketentuan dan 

perundangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan usaha termasuk dalam upaya Sustainability 

Palm Oil dengan evaluasi dan penyempurnaan secara bertahap 

 

2. Terlepas dari kebenaran data dan atau dokumen pendukung yang diperoleh dan yang disusun oleh 

Aidenvironment dalam draft tersebut tidak kami lakukan penelitian dan koreksi satu per satu 

mengingat pemberitaan serupa juga telah banyak dipublikasikan oleh pihak ketiga lainnya tanpa 

konfirmasi dan atau klarifikasi kepada kami. 

 

3. Terhadap beberapa tema permasalahan yang dituangkan dalam draft tersebut dapat kami 

sampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut: 

3.1. TBLA dalam melakukan budidaya perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi hingga Refinery 

senantiasa memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku maupun kaidah-kaidah 

kelestarian lingkungan yang berkelanjutan 

3.2. Data keluasan landbank maupun areal yang telah dibangun yang ada di draft laporan ibu 

tidak sesuai dengan kondisi aktual 

 

3.3. PT. Samora Usaha Jaya (SUJ) 

- Telah memiliki perizinan yang lengkap 

- Hingga Peta PIPPIB Revisi XIII (04 Des 2017) pada izin lokasi SUJ tidak termasuk 

areal indikatif penundaan pemberian izin baru / moratorium lahan gambut 

- Kegiatan budidaya yang dibangun sesuai yang mengacu dengan izin yang dimiliki, 

baik Izin Lokasi maupun hingga Izin Usaha Perkebunan, yakni untuk Kelapa Sawit 

- Hingga saat ini tidak terdapat permasalahan lahan dengan masyarakat baik yang 

disampaikan langsung kepada SUJ maupun yang disampaikan melalui Pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seluruh perolehan lahan dilakukan secara langsung 

(kepada pemilik lahan) dan disaksikan oleh pejabat terkait (seperti Kepala Desa, 

Camat hingga Dinas Pertanahan Kab. Ogan Komering Ilir) 

 

3.4. PT. Solusi Jaya Perkasa (SJP) / PT. Bumi Perkasa Gemilang (BPG) 

- Telah memiliki perizinan yang lengkap 

- Hingga Peta PIPPIB Revisi XIII (04 Des 2017) pada izin lokasi SJP / BPG  tidak 

termasuk areal indikatif penundaan pemberian izin baru / moratorium lahan gambut 

- Kegiatan budidaya yang dibangun sesuai yang mengacu dengan izin yang dimiliki, 

baik Izin Lokasi maupun hingga Izin Usaha Perkebunan, yakni untuk Kelapa Sawit 
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3.5. PT. Adikarya Gemilang (AKG) 

- Penutupan jalan akses bukan dikarenakan permasalahan ketenagakerjaan / tuntutan 

kenaikan upah, melainkan klaim lahan secara sepihak oleh masyarakat yang menutup 

jalan akses ke kebun AKG 

- Tenaga kerja mengadukan penutupan jalan ini ke Pemkab. Way Kanan dikarenakan 

tenaga kerja tidak dapat bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga. 

- Masalah ini telah diselesaikan dimana portal telah dibuka sejak akhir September 2017 

dan tenaga kerja telah bekerja kembali seperti semula. 

 

3.6. PT. Bangun Tata Lampung Asri (BTLA) 

- Klaim lahan oleh Yayasan Dar El Barokah adalah klaim lahan secara sepihak terhadap 

areal HGU BTLA dan yang tidak pernah menempuh jalur hukum terhadap lahan yang 

diklaim tersebut 

- Dapat diperiksa ke Pengadilan di Lampung bahwa sampai hari ini tidak ada tuntutan 

apapun yang diajukan oleh Yayasan Dar El Barokah ke Pengadilan 

 

3.7. PT. Tunas Baru Lampung (Banyuasin) 

- Klaim lahan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Transmigrasi Sumatera Selatan 

(FKTM SS) telah difasilitasi / dimediasi oleh Dewan Perwakilan Daerah RI beserta 

instansi terkait (seperti Dinas Transmigrasi Provinsi, Pemkab. Banyuasin, perwakilan 

Polda Sumsel, BPN Kanwil Sumsel dsb) yang mengadukan bahwa PT. TBL telah 

menyerobot lahan transmigrasi, dimana areal yang dimaksud adalah areal PT. TBL 

yang telah terbit sertifikat HGU. 

- Sesuai kesimpulan mediasi, PT. TBL telah menyampaikan surat resmi kepada DPD RI 

yang menyarankan agar masyarakat transmigrasi menempuh jalur hukum sekiranya 

terdapat lahan transmigrasi dalam HGU PT. TBL 

 

 

Demikian tanggapan ini disampaikan atas perhatiannya dihaturkan banyak terima kasih. 

 

 

Salam, 

 

 

 

Mulyono Swito 

Head of Sustainability 

 


