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BAB III 
WILMAR DAN FENOMENA KERUSAKAN HUTAN  

DI INDONESIA 
 

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai sejarah deforestasi 

hutan di Indonesia dan memberikan profile khusus perusahaan 

Wilmar serta ekpasnsi lahan yang digunakan oleh Wilmar dalam 

terus memenuhi pasokan hasil kelapa sawit yang di dapatkan dengan 

cara pembakaran hutan. 
 

A. Sejarah Deforestasi Hutan di Indonesia 
Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan 

cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah 

peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga 

disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau 

terjadi secara alami. Sejarah eksploitasi hutan mulai dikenal oleh 

Indonesia saat pemerintahan Orde Baru.  Ketika pemerintah 

Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto 

mengambil alih pemerintahan, Indonesia mengalami krisis 

ekonomi dengan defisit anggaran 14%, inflasi 635% (Hiariej 

2005) dan utang negara sebesar US$2,1 miliar (Chalmers dan 

Hadiz 1997, lihat juga Thee 2005). Akibatnya, pemerintah Orde 

Baru berpaling ke hutan dan sumberdaya alam lainnya sebagai 

modal bagi pemulihan ekonomi.  

Era ini ditandai dengan hal‑hal berikut: eksploitasi kayu 

berskala besar yang berlebihan melalui perizinan untuk 

mendukung industri pengolahan kayu secara masif; adanya 

persepsi bahwa hutan alam produksi adalah sumberdaya 

terbarukan; perizinan skala besar sebagai instrumen ekonomi 

politik pembangunan; keterlibatan modal asing dan domestik 

dalam konsesi kayu; pemberian izin usaha kayu dengan hanya 

melalui mekanisme permohonan saja; proses perizinan usaha 

kayu yang sangat terpusat; praktik‑praktik monopoli dan 

korupsi; dan munculnya konglomerat bisnis kehutanan 

berbasiskan kekuasaan birokrasi dan bisnis. (Efendi & Dewi, 

2004). 
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Pada era ini, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan 

perundang‑undangan untuk mengabsahkan eksploitasi 

sumberdaya alam oleh perusahaan dalam negeri dan asing tanpa 

mempertimbangkan dampak ekologi ataupun sosial. Sebagai 

contoh, pemerintah menerbitkan Undang‑Undang Pokok 

Kehutanan No. 5/1967 sebagai landasan untuk memanfaatkan 

143 juta ha kawasan hutan—atau hampir tiga perempat dari luas 

wilayah Indonesia—dengan memberikan izin HPH kepada 

pemodal besar yang bekerja sama dengan militer, politisi, dan 

birokrat yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden 

Soeharto (Efendi & Dewi, 2004). 

Deforestasi dan degradasi hutan masih berlangsung sampai 

sekarang. Seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya, 

pemerintah masih terus mengandalkan sumberdaya alam untuk 

membiayai pembangunan. Hutan diambil kayunya dan sebagian 

dikonversi menjadi hutan tanaman dan perkebunan untuk 

menunjang industri pulp dan kertas atau minyak sawit beserta 

industri hilirnya sehingga pemerintah dapat memperoleh 

pemasukan. Pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari 

sektor pertambangan.  

Tingginya permintaan pasar mendorong pemerintah untuk 

terus memperluas perkebunan monokultur. Hasilnya, produksi 

sektor perkebunan naik dari tahun ke tahun. Produksi karet 

misalnya, meningkat dari 332.570 ton pada tahun 1998 menjadi 

613.487 ton pada tahun 2008. Minyak sawit mengalami 

kenaikan besar yang serupa; produksi minyak sawit Indonesia 

adalah sebesar 4.585.846 ton pada tahun 1998 dan menjadi 

11.623. 822 ton pada tahun 2008, sedangkan biji sawit 

menghasilkan 917.169 ton pada tahun 1998, naik menjadi 

2.646.577 ton pada tahun 2008 (Badan Pusat Statistik, 2010).  
 

B. Kelapa Sawit di Indonesia 
Kelapa Sawit merupakan salah satu tumbuhan penghasil 

minyak yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi dari 

seluruh dunia. Selain harganya murah, produk minyak sangat 

efisien dan sangat stabil digunakan dalam berbagai produk 

makanan, kosmetik, dan juga digunakan sebagai sumber untuk 
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bahan bakar atau biodiesel. Kebanyakan Perkebunan kelapa 

sawit diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan karena 

jenis pohon kelapa sawit membutuhkan suhu hangat, sinar 

matahari yang cukup dan hujan untuk memaksimalkan hasil 

produksi. Indonesia merupakan negara yang memiliki suhu 

tropis yang sangat cocok untuk mengembangkan lahan kebun 

untuk kelapa sawit  (R. H. V. Corley, 2003). 

Selama dua dasawarsa terakhir, konversi hutan untuk 

kelapa sawit merupakan perubahan yang dominan atas 

peruntukan hutan. Tingginya harga kelapa sawit dan 

meningkatnya permintaan dunia akan minyak sawit mentah 

(CPO) telah mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit 

secara besar‑besaran, yang dibuktikan dengan peningkatan luas 

lahan yang dialihkan untuk perkebunan kelapa sawit secara terus 

menerus. Menurut data Sawit Watch, perkebunan kelapa sawit 

mencapai 1.652.301 ha pada tahun 1989; luas ini meningkat 

menjadi 3.805.113 ha selama kurun waktu 1993–1994, dan 

menjadi 8.204.524 ha pada 1998 (Sawit Watch, 2009).  

Menurut data Kementerian Pertanian, luas perkebunan 

kelapa sawit, baik yang besar maupun yang kecil, meningkat 

setiap tahun yang jumlahnya mencapai 7.007.867 ha pada tahun 

2008 dan 8.430.026 juta ha pada tahun 2010 (Kementan 2010a). 

Dengan semakin terbatasnya ketersediaan lahan di sentra kelapa 

sawit saat ini di Kalimantan dan Sumatera, pemerintah telah 

menerbitkan sejumlah peraturan dan kebijakan untuk 

mempercepat program ini. 

Prasyarat ditetapkan pada tahun 2004 dengan 

pemberlakuan Undang‑Undang No. 18/2004 tentang 

Perkebunan, yang memperkenalkan Hak Guna Usaha (HGU) 

selama 35 tahun untuk perkebunan dalam upaya menarik 

investasi asing. Selanjutnya pada tahun 2006, pemerintah 

menerbitkan Keputusan Presiden No. 5/2006 tentang Kebijakan 

Energi Nasional dan Instruksi Presiden No. 1/2006 tentang 

Penyediaan dan Penggunaan Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan 

Bakar Alternatif. Untuk mendukung amanat ini, pada tahun 2007 

diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 

26/Permentan/OT.140/2/2007, yang menyatakan bahwa lahan 



 

31 

untuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan menanggapi 

kebijakan ini dengan cepat dan melakukan perluasan berskala 

besar di berbagai tempat di Indonesia. Salah satu perusahaan 

sawit di Indonesia yang mengambil langkah cepat dan 

melakukan ekspansi lahan sawit dengan cepat ialah Wilmar.  
 

C. Profil Perusahaan Wilmar 
Wilmar Group adalah kelompok perusahaan perkebunan 

kelapa sawit terkemuka di Indonesia bahkan di dunia. Bisnisnya 

terintegrasi dari hulu hingga ke hilir sehingga dikenal sebagai 

raja sawit Asia. Bahkan perusahaan ini memiliki pabrik biodiesel 

terbesar di dunia yang berlokasi di Riau, Indonesia dengan 

produk minyak goreng yang sudah dikenal luas  dengan merek 

SANIA.  Saat ini, Wilmar  memiliki 300 pabrik manufaktur yang 

tersebar di beberapa negara, lalu 20 pabrik penyulingan berada di 

China.jaringan bisnis perusahaan telah berkembang hingga ke 

China, India, Malaysia, Australia dan Eropa dengan jaringan 

bisnis di lebih dari 25  negara lainnya. 

Di Indonesia, Wilmar menjadi perusahaan perkebunan 

yang disegani karena menguasai bisnis terintegrasi dari hulu ke 

hilir dan menguasai pasar Indonesia maupun dunia. Kelompok 

ini diperkirakan memiliki lahan kelapa sawit lebih dari setengah 

juta hektar diseluruh dunia, terutama di Indonesia lahannya 

tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Selain, mempunyai 

banyak anak usaha yang diakuisisi secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Wilmar Grup yang berbasis di Singapura didirikan dan 

dikendalikan oleh Martua Sitorus yang merupakan hasil aliansi 

antara KPN Grup dan Kuok Grup dari Singapura, dengan 

mendirikan Wilmar International Limited-Singapura  sebuah 

perusahaan yang sangat terkemuka yang juga memiliki saham di 

Wilmar International Ltd. Untuk mengendalikan Wilmar, Martua 

Sitorus menggandeng rekan bisnis nya Kuok Khoon Hong, 

seorang pengusaha terkenal dan disegani asal Malaysia. 

Keduanya  adalah pemilik dan pengendali saham Wilmar 

Holding Pte Ltd, (Perusahaan holding Wilmar International Ltd). 

Mr. Kuok Khoon Hong sebagai Chairman & CEO, sedangkan 

Martua Sitorus sebagai Chief Operating Officer (COO). 
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Dalam usaha menguasai industri kelapa sawit dunia, 

hingga akhir 2008 lalu Wilmar telah menyiapkan dana tunai 

sebesar US$ 2,5 miliar di mana sebesar US$ 1 miliar digunakan 

mengakuisisi beberapa perkebunan kelapa sawit, pengembangan 

bisnis perkapalan dan industri makanan. Aksi tersebut 

menjadikannya sebagai pemasok 50% pasar minyak goreng di 

China atau sekitar 40% perdagangan minyak sawit dunia. 

Ekspansi yang dilakukan seakan tiada henti, Wilmar telah 

menginvestasikan dana sebesar US$ 5,8 juta untuk mengakuisisi 

lima perusahaan yaitu PT. Daya Landak Plantation, PT. 

Indoresins Putra Mandiri, PT. Pratama Prasentindo, PT. Putra 

Indotropical dan PT. Tri Tunggal Sentra Buana. Dengan akuisisi 

ini Wilmar menambah landmark perkebunannya seluas 85 ribu 

hektare.  

Demi memperkuat daya saing dan nilai tambah produk 

kelapa sawit, Wilmar membangun industri hilir sawit lewat 

pembangunan pabrik biodiesel berkapasitas 400 ribu ton, serta 

pabrik oleokimia dan refineri untuk margarin berkapasitas 

hingga satu juta ton, shortening dan pabrik pupuk NPK yang 

berkapasitas 600 ribu ton berlokasi di Gresik, Jawa Timur. 

Kawasan seluas 50 hektare itu juga dilengkapi dermaga 

pelabuhan sepanjang 400 meter yang dapat disinggahi kapal 

angkut dengan kapasitas 60 ribu ton. 

Saat ini, Wilmar Grup merupakan produsen terbesar 

industri minyak goreng di Indonesia, dengan kapasitas produksi 

sebesar 2.819.400 ton, disusul Musim Mas Grup sebesar 

2.109.000 ton dan Permata Hijau Sawit Grup sebesar 932 ribu 

ton. Produk minyak goreng yang telah dikenal masyarakat di 

Indonesia minyak goreng Sania Royale. Langkah ekspansi yang 

spektakuler sepanjang tahun 2009 membuat Wilmar  

memperoleh pendapatan sebesar US$ 23,9 miliar atau setara Rp. 

220 triliun dengan keuntungan sebesar US$ 1,8 milyar atau Rp. 

17 triliun. Tentu saja, ini berdampak positif kepada kekayaan 

pemiliknya Martua Sitorus yang menjadi Rp 27,5 triliun pada 

2010 dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 13 triliun, sehingga 

Majalah Forbes menempatkannya pada peringkat 316 orang 

terkaya di dunia tahun 2010. Berdasarkan informasi yang 
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diterima dari bursa Singapura, Wilmar International Ltd 

membukukan pendapatan US$ 44,7 miliar pada 2011 atau 

tumbuh 47,2%  dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 

US$30,3 miliar. Kenaikan pendapatan mendorong peningkatan 

laba bersih  menjadi US$ 1,5 miliar pada 2011, atau tumbuh 

21%  dibandingkan tahun sebelumnya US$ 1,3 miliar. 

Diperkirakan perusahaan Wilmar akan terus tumbuh seiring 

dengan banyaknya permintaan minyak kelapa Sawit di dunia. 
 

D. Perluasan Lahan Kelapa Sawit Oleh Wilmar Melalui 
Pembakaran Hutan 

Kebakaran hutan di Provinsi Riau telah menyita perhatian 

dunia. Terlebih setelah asapnya mengganggu aktivitas warga di 

Singapura dan Malaysia. Kejadian ini semakin meruncing 

setelah salah satu perusahaan Malaysia disebut-sebut sebagai 

biang keladinya karena membakar hutan Indonesia. Perusaah 

tersebut ialah Wilmar. Wilmar memiliki kebun Inti sekitar 5.000 

hektare (ha) di Riau. Terdiri dari PT. Citra Riau Sarana 2.682 ha, 

PT Sinar Siak Dian Permai 1.113 Ha dan PT. Murini Samsam 

1.433 ha  (Merdeka, 2013).  

Seperempat hutan Indonesia telah hancur sejak tahun 

1990. Industri pulp  & kertas dan kelapa sawit adalah penyebab 

utama dari kehancuran hutan. Sementara itu, pemerintah telah 

mengidentifikasi terdapat 15 juta ha hutan yang tersedia untuk 

pembukaan dan pengembangan lahan  yang sebagian besar akan 

digunakan untuk energi (biofuel)  dan  pertanian, dengan kelapa 

sawit sebagai prioritasnya. 

Sektor kelapa sawit merupakan penyebab terbesar 

deforestasi di Indonesia juga sebagian besar hutan yang 

dijadikan konsesi kelapa sawit di Sumatera selama 2009-2011 

teridentifikasi sebagai habitat harimau. Sektor perkebunan 

adalah ancaman utama bagi harimau Sumatera, dengan perkiraan 

hingga 1 juta hektar habitat primer harimau telah dialokasikan 

untuk konsesi.  
LSM lingkungan Walhi menyebut perusahaan grup 

Wilmar dan Sinarmas yang berkontribusi paling banyak terhadap 
titik api pada periode Januari - September 2015. Selain LSM 
Wlahi, Greenpeace juga memberikan bukti bahwa perdagangan 
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yang dilakukan oleh Wilmar berasal dari perusahaan yang 
kegiatan usahanya meliputi pembukaan ilegal, kebakaran di 
lahan gambut, dan pembukaan habitat harimau. Laporan itu juga 
mendokumentasikan perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam 
kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, yang hasil panennya 
terlacak masuk ke pabrik Wilmar, selain juga menyediakan 
bahan baku rantai pasokan minyak sawit Indonesia. Perkebunan 
kelapa sawit mendorong kehancuran hutan di Taman Nasional 
Tesso Nilo, berdasarkan analisis pemetaan Greenpeace, hingga 
saat ini hutan di kawasan tersebut hanya tersisa seperempatnya. 

Wilmar telah mengambil langkah untuk melestarikan 
hutan nilai konservasi tinggi (HCV) dan lahan gambut di konsesi 
sendiri. Namun  konsesi tersebut hanya memasok kurang dari 
4% atas total minyak sawit yang diperdagangkan dan yang 
diolah, sedangkan sisanya dihasilkan oleh pemasok pihak ketiga. 
Sementara Wilmar tidak memiliki sistem yang tepat untuk 
memastikan keterlacakan dalam rantai pasokan mereka. 
(Greenpeace Indonesia, 2013). 

Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Edo 
Rakhman mengatakan dari hasil overlay (analisa tumpang susun) 
titik api dengan konsensi perusahaan menunjukkan bahwa di 
empat provinsi (Jambi, Sumsel, Riau, dan Kalteng) terdapat 27 
perusahaan dari Grup Wilmar dan 19 perusahaan dari grup 
Sinarmas yang teridentifikasi areal konsesinya teradi kebakaran 
hutan dan lahan. Di Propinsi Kalimantan Tengah titik api 
tertinggi teridentifikasi berada pada areal konsesi 14 anak 
perusahaan Wilmar dan 3 anak perusahaan Sinarmas. Untuk 
Sumatera Selatan yang tertinggi ada 11 anak perusahaan Wilmar 
yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya serta 
delapan anak perusahaan Sinarmas, serta empat anak 
perusahaaan Grup Sampoerna. Di Jambi ada dua anak 
perusahaan Sinarmas dan dua dari grup Wilmar yang 
teridentifikasi terjadi kebakaran. Sejak Januari 2015, kebakaran 
hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sudah 
menghanguskan lebih dari 190 ribu hektar (Luqman, 2015).  

Grup Wilmar mengakumulasi mulai pemilik lahan, 
membeli CPO dari perusahaan menengah dan kecil, hingga 
mendapatkan keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan. 
Salah satu bukti kebakaran hutan yang dilakukan oleh Wilmar di 
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Jambi ialah bahwa sebagian beasar perusahaan besar, sedang 
maupun kecil memberikan hasil sawitnya kepada Wilmar atau 
menjadi pemasok Wilmar. Modus kebakaran Hutan yang terjadi 
di Jambi ialah pembakaran lahan bukan dari grup-grup besar 
melainkan karyawan, dan masyarakat yang diberikan upah 
Rp.5jt. kebakaran dilakukan dengan cara tradisonal seperti 
dengan menggunakan tali nilon yang dipasang jarak 200 m, yang 
disiram minyak tanah dan dinyalakan dengan obat nyamuk.  
(Mongabay Indonesia , 2015). Memang, dalam beberapa kasus 
Wilmar bukan lah perusahaan yang menjadi pembakar Hutan 
namun, Wilmar memiliki tanggung jawab penuh terhadap 
kebajaran karena Wilmar menerima pasokan hasil sawit dengan 
cara yang salah dan tidak melakukan AMDAL dengan menerima 
hasil dari perkebunan asap hitam. 

Menurut Glenn Hurowitz, yaitu karyawan senior dari 

Centre for International Policy mengatakan bahwa (Riley, 2016) 
 

“Among the large agribusiness companies, Wilmar is 

leading the way in many areas, from supplier engagement to 

transparency to rapidly responding to grievances filed by civil 

society ... But no company is providing comprehensive 

information about whether [its suppliers] are clearing forests or 

abusing human rights – the metrics that really matter.” 
 

Dalam pernyataanya menegaskan bahwa tidak ada satupun 

perusahaan yang akan memberikan informasi mengenai cara 

perusahaan mendapatkan pemasok dan melakukan 

penyalahgunaan hak asasi yang akhirnya akan megakibatkan 

deforestasi pada hutan. Selain perusakan hutan Wilmar yang 

dilakukan di Indonesia, Wilmar juga melakukan praktek 

kotornya di Nigeria dalam pembukaan hutan kelapa sawitnya, 

seperti yang dikatan pemimpin pemukiman Idoma di Nigeria 

bahwa Wilmar telah merusak lahan hutan dan pertanian dan 

masyarakat setempat belum mendapatkan kompensasi. (Schaik 

& Ojo, 2015) 

"As a consequence of the Wilmar project, our forest has 

been seriously degraded. Our timber has been destroyed and 

they have yet to compensate us. People who were farming in that 

area lost their land and they have yet to be compensated." 
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E. Rantai Konsumen Minyak Wilmar 
Minyak kelapa sawit dan bahan-bahan berbasiskan sawit 

ditemukan di hampir 50% produk konsumen umum. Selain 

kegunaannya sebagai minyak memasak, minyak kelapa sawit 

ditemukan di banyak produk makanan seperti roti dalam 

kemasan, sereal sarapan, margarin, coklat, es krim, biscuit, dan 

makanan cemilan. Minyak sawit juga digunakan dalam deterjen 

rumah tangga, shampo, krim, sabun, lipstick, dan di bahan bakar 

biofuel untuk kendaraan dan pembangkit tenaga listrik. 

Produksi global minyak sawit telah melipat ganda dalam 

dekade terakhir dan para ahli memperkirakan akan berlipat 

ganda lagi pada 2020. Indonesia adalah penghasil minyak sawit 

terbesar di dunia dan memproduksi 35 juta ton minyak sawit per 

tahun dan hampir merupakan setengah dari kebutuhan minyak 

sawit dunia. Wilmar menjadi perusaahaan nomor satu di 

Indonesia dalam penyediaan kebutuhan minyak di Indonesia dan 

juga luar negeri, perkembangan pesat perkebunan sawit di 

Indonesia didorong oleh meningkatnya permintaan global untuk 

minyak berbahan dasar tanaman untuk penggunaan di makanan 

dan bukan makanan, termasuk bahan bakar biofuel. Perkebunan 

kelapa sawit telah dikembangkan dengan menggunduli hutan dan 

akibat penggundulan ini berkaitan dengan masalah lingkungan 

hidup serius, termasuk hancurnya habitat orangutan dan harimau 

Sumatera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: Kebutuhan Minyak Sawit Dunia 

Sumber: Sime Darby Plantation, Palm Oil Facts and Figures in 

Malaysia 
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Grafik 2 Produksi Minyak Sawit dan Biji Sawit 2004-2014 

 

Tabel 3. 5 Perusahaan Terbesar Minyak Goreng Di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Analisis Jurnal Komoditas 

Minyak Goreng Sawit, KPPU. 
 

Dalam merespon kritik atas dampak buruk lingkungan 

hidup dan sosial atas kelapa sawit, Perjanjian Meja Bundar untuk 

Minyak Sawit Berkelanjutan (the Roundtable on Sustainable 

Palm Oil/RSPO) dibentuk pada tahun 2004. Tujuan yang 

tertuang dalam lembaga ini agar memungkinkan industri minyak 

sawit beroperasi secara berkelanjutan, tanpa berdampak buruk 

terhadap lingkungan hidup atau eksploitasi. Minyak sawit 
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disertifikasi oleh RSPO ditandai sebagai minyak sawit 

berkelanjutan, termasuk dalam produk konsumen yang mana 

banyak menjadi hasil akhir minyak tersebut. 

RSPO atau Roundtable On Sustainable Palm Oil memiliki 

kriteria yang dianggapnya sebagai minyak sawit berkelanjutan- 

yaitu minyak sawit yang diproduksi tanpa mengeksploitasi 

pekerja, tanpa penggundulan hutan dan tanpa dampak buruk ke 

lingkungan hidup dan sosial. Wilmar dan sebagian besar 

pembelinya sangat mengandalkan keanggotaan dan sertifikasi 

RSPO sebagai bukti uji tuntas dan penghormatan HAM. 

Investigasi Amnesty International mengungkap RSPO berlaku 

sebagai perisai yang memantulkan pemeriksaan lebih luas bagi 

Wilmar dan praktik perusahaan lainnya. Implementasi dan 

pengawasan kriteria RSPO sangat lemah dan berdasarkan sistem 

penilaian yang dangkal. Amnesty International juga menemukan 

perusahaan yang membeli dari Wilmar terlalu mengandalkan 

sistem sertifikasi RSPO, terutama untuk memeriksa kondisi di 

tingkat perkebunan.  

Menggunakan data ekspor dan informasi yang 

dipublikasikan oleh Wilmar, Amnesty International melacak 

minyak sawit dari perkebunan yang diinvestigasinya dari 

penyulingan Wilmar di Indonesia lalu ke Sembilan perusahaan 

makanan dan barang rumah tangga global. Wilmar memberikan 

minyak hitamnya kepada para konsumen tanpa diketahui 

konsumen bahwa minyak yang mereka terima merupakan hasil 

dari kebakaran hutan yang dapat merusak lingkungan. Archer 

Daniels Midland Company (ADM) membeli minyak sawit dari 

pabrik yang mendapatkan pasokan dari perkebunan tempat 

Amnesty International mendokumentasikan beberapa 

pelanggaran pengahasilan minyak sawit. Agrupación de 

Fabricantes de AceitesMarinos (AFAMSA), Colgate-Palmolive, 

Elevance Renewabe Sciences, The Kellogg Company 

(Kellogg‘s), Nestlé dan Reckitt Benckiser mendapatkan minyak 

sawit dari penyulingan yang asal minyak sawitnya berasal secara 

langsung, atau setidaknya, dicampur dengan minyak sawit dari 

perkebunan yang kedapatan ada pelanggaran berat pengelolahan 

minyak. Sangat besar kemungkinan Unilever dan Procter & 
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Gamble, yang mengkonfirmasi mereka mendapatkan minyak 

sawit dari operasi Wilmar di Indonesia, mendapatkan minyak 

sawit dari penyulingan yang mana minyak sawitnya dipasok 

langsung, atau setidaknya, dicampur dengan minyak sawit dari 

perkebunan yang kedapatan ada pelanggaran berat hak 

ketenagakerjaan dan pembakaran hutan yang tidak memenuhi 

AMDAL.  

Semua kecuali satu dari perusahaan ini menjadi anggota 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan mereka 

mengaku menggunakan ―minyak sawit berkelanjutan‖ di website 

atau label produk mereka. Tidak satupun perusahaan yang 

dikontak Amnesty International menyangkal pelanggaran terjadi, 

namun tidak satupun menyediakan contoh tindakan yang 

dilakukan dalam mengatasi pelanggaran hak ketenagakerjaan 

dalam operasi Wilmar. 

Menurut J. Angelo Corlett pengamat lingkungan atau 

Environmental Ethics mengatakan bahwa kerusakan lingkungan 

merupakan tanggung jawab dari korporasi atau perusahaan-

perusahaan. (Corlett, 1996) 
 

 “ I set forth and defend an analysis of corporate moral 

rensponsbility (retrospective moral liability), which, i argue, 

ought to serve as the foundation for corporate legal 

responsbility, punishment, and compensation for environmental 

damage caused by corporotion” 
 

Sebagai pembeli minyak dari Wilmar, perusahaan tersebut 

memiliki kewajiban untuk memastikan jalur rantai pasokannya 

bebas dari pelanggaran seperti pekerja anak, kerja paksa dan 

proses penyulingan minyak yang tidak melakukan deforestasi 

hutan. Ini adalah standar internasional yang sudah diterma luas. 

Amnesty International menghubungi setiap pembeli untuk 

menanyakan tanggapan mereka atas temuan organisasi ini dan 

mencari informasi uji tuntas (due diligence) apa yang telah 

mereka lakukan untuk atas pasokan minyak sawit mereka. Tidak 

satupun dari perusahaan tersebut sadar adanya pelanggaran 

tersebut hingga dihubungi Amnesty International, yang dengan 

sendirinya menunjukkan uji tuntas mereka tidak memadai  
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(Amnesty International, 2016). Berikut merupakan daftar 

perusahaan konsumen Wilmar yang telahdi Survey oleh RSPO 

dalam kaitannya dengan komitmen lingkungan (Gartland,  

2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Grafik 4.1: Perusahaan Konsumen Minyak 

Wilmar,Care Companies 

 

Sumber: The Union of Concerned Scientist Report 2014 
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The Union of Concerned Scientists memberikan data skor 

reguler dan memberi peringkat komitmen sumber minyak sawit 

dari Wilmar terhadap komitmen konsumen dari berbagai jenis 

perusahaan papan atas dalam bidang makanan kemasan maupun 

cepat saji hingga sektor perawatan pribadikomitmen terhadap 

lingkungan yang diberikan ialah dalam komitmen pemakaian 

produk kelapa sawit nol-defortasi, transparansi kerja buruh, dan 

aksi terhadap lingkungan. Tabel yang diterbitkan pada tahun 

2014 Maret, menunjukan bahwa 24 dari 30 perusahaan papan 

atas memiliki komitmen yang tidak memadai atau tidak memiliki 

komitmen sama sekali. Sektor makanan cepat saji adalah yang 

terburuk, dan nilai sektor perawatan pribadi beragam. Hampir 

semua perusahaan makanan kemasan, kecuali Kraft Foods, 

memiliki komitmen, dan beberapa di antaranya berprestasi 

tinggi. Beberapa perusahaan, termasuk Dairy Queen, Kraft 

Foods, Domino's Pizza, dan Wendy's, sama sekali tidak memiliki 

komitmen nol-deforestasi.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




