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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis yang memiliki sumber 

daya alam melimpah, seperti laut yang memiliki ikan-ikan dan terumbu karangg 

yang memiliki nilai ekonomi tinggi, gas alam, batu bara, tambang minyak, 

tambang mineral, serta lahan gambut yang cocok untuk ditanami pohon kelapa 

sawit. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor bagi para investor untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam penanaman modal ini seharusnya 

dapat membantu adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup baik dan bagi 

masyarakat disekitar perusahaan pabrik berdiri, namun yang terjadi banyak 

investor melakukan pelanggaran-pelanggaran.  

Beberapa contoh di antaranya adalah pertama, PT. Newmont Nusa 

Tenggara membuang limbah tailing ke Teluk Senunu, mencemari sungai 

Sengkongkang dan sungai Tongo Sejorong, membuka hutan lindung untuk 

keperluan industri sebesar 198,65 Ha.
1
 Kedua, PT. Freeport Indonesia melakukan 

pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan karena kurangnya proses 

penyaringan limbah bahan-bahan kimia, menyebabkan masyarakat papua sulit 

untuk mendapatkan air yang bersih tanpa timbal, dan yang terbaru adalah 

kelalaian PT. Freeport dalam pengawasan sehingga terjadi runtuhnya terowongan 

                                                           
1
 Jatam.org, Pelanggaran PT. Newmont Merugikan Indonesia, Jatam Pers, 26 Agustus 2012, 

dalam: http://indo.jatam.org/suara-jatam/siaran-pers/291-pt-newmont-nusa-tenggara-pembawa-

kerusakan-lingkungan-dan-kemiskinan.html diakses: 09/12/16 21:12 WIB.  

http://indo.jatam.org/suara-jatam/siaran-pers/291-pt-newmont-nusa-tenggara-pembawa-kerusakan-lingkungan-dan-kemiskinan.html
http://indo.jatam.org/suara-jatam/siaran-pers/291-pt-newmont-nusa-tenggara-pembawa-kerusakan-lingkungan-dan-kemiskinan.html
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Big Gossan
2
 menyebabkan tewasnya 28 Pekerja.

3
 Kerjasama yang menyebabkan 

timbulnya berbagai macam permasalahan,  menjadi faktor utama timbulnya 

konflik di kawasan industri, salah satu contohnya adalah PT. Asiatic Persada.  

PT. Asiatic Persada merupakan perusahaan lokal yang sebagian besar 

sahamnya di miliki oleh Wilmar Internasional Group. Perusahaan industri yang 

bergerak di bidang perkebunan dan olahan kelapa sawit hanya memiliki luas lahan 

sebesar 38.000 Hektare pada tahun 2010,
4
 akan tetapi pada perkembangannya, PT. 

Asiatic Persada terus mengalami perluasan lahan hingga tahun 2015.
5
 Perluasan 

lahan tersebut tidak lepas dari peran para investor yang terus menyuntikkan dana 

di perusahaan ini. 

Perusahaan yang terletak di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi pada 

bulan Juli tahun 2008 mengalami permasalahan dengan suku anak dalam yang 

merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Pada tanggal 09-11 Agustus 2011, PT. 

Asiatic Persada melakukan pelanggaran terhadap masyarakat Suku Anak Dalam  

yang mengakibatkan sekitar 80 Kepala Keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal 

akibat digusur oleh Brimob, dan satu orang meninggal akibat tertembak peluru 

karet.
6
 Dasar hukum pelanggaran ini yang telah di atur dalam Undang-undang 

                                                           
2
 Big Gossan merupakan terowongan bawah tanah tempat keluar dan masuknya kendaraan 

penganggut para pekerja dan material dari hasil tambang. 
3
 Voa, PT. Freeport Indonesia Di Nilai Melanggar HAM, VOA Indonesia, 16 Mei 2013, dalam: 

http://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-pt-freeport-langgar-ham-dalam-kasus-big-gossan-

/1852274.html diakses: 09/12/16 23:00 WIB. 
4
 Rukaiyah Rofiq, Gubernur Berhentilah Melindungi PT. Asiatic Persada, Forest Peoples 

Programe, 4 Oktober 2013, dalam: http://www.forestpeoples.org/id/topics/palm-oil-

rspo/news/2013/10/informasi-untuk-pers-gubernur-berhentilah-melindungi-pt.asiatic-pe diakses: 

25/02/15   23:30 WIB. 
5
 Wawancara dengan Kesbangpol Provinsi Jambi. 

6
 Rukaiyah Rofiq, Gubernur Berhentilah Melindungi PT. Asiatic Persada, Forest Peoples 

Programe, 4 Oktober 2013, dalam: http://www.forestpeoples.org/id/topics/palm-oil-

http://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-pt-freeport-langgar-ham-dalam-kasus-big-gossan-/1852274.html
http://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-pt-freeport-langgar-ham-dalam-kasus-big-gossan-/1852274.html
http://www.forestpeoples.org/id/topics/palm-oil-rspo/news/2013/10/informasi-untuk-pers-gubernur-berhentilah-melindungi-pt.asiatic-pe
http://www.forestpeoples.org/id/topics/palm-oil-rspo/news/2013/10/informasi-untuk-pers-gubernur-berhentilah-melindungi-pt.asiatic-pe
http://www.forestpeoples.org/id/topics/palm-oil-rspo/news/2013/10/informasi-untuk-pers-gubernur-berhentilah-melindungi-pt.asiatic-pe
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No:40 Tahun 2008 Pasal 17 hingga Pasal 21 Tentang Penghapusan deskriminasi 

ras dan etnis.
7
 Adanya kekerasan fisik yang terjadi pada konflik ini membuat 

penduduk Suku Anak Dalam merasa sangat tidak dihargai oleh perusahaan dan 

mereka beranggapan bahwa pemerintah daerah terkesan acuh tak acuh dalam 

permasalahan tersebut.  

 Puncak dari konflik ini terjadi pada tahun 2012
8
 ketika pihak perusahaan 

menggunakan aparat kepolisian untuk mengusir Suku Anak Dalam dari tempatnya 

serta melakukan beberapa tindak kekerasan seperti penculikan dan pemukulan terhadap 

masyarakat yang tetap bersikeras untuk tinggal di tempat tersebut. Perusahaan ini tetap 

memiliki kepercayaan dari pihak pemerintah daerah untuk mengelola lahan hutan. 

Namun, Pemerintah Daerah mengalami dilema akibat permasalahan yang 

menyebabkan konflik antara penduduk setempat dengan perusahaan. Disatu sisi 

pemerintah harus melindungi penduduk asli, dan disisi lain pemerintah juga tidak mau 

rugi apabila perusahaan menghentikan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi. 

Akibatnya pemerintah harus mencari jalan keluar dari permasalahan ini.  

 Pada awalnya pemerintah daerah mencari jalan keluar atas permasalahan 

ini dengan cara mengundang perwakilan penduduk Suku Anak Dalam, pemerintah 

Provinsi Jambi bersama Internasional Finance Corporation (IFC)
9
, dan 

Compliance Advisory Ombudsman (CAO) menjadi penengah dalam permasalahan 

                                                                                                                                                               
rspo/news/2013/10/informasi-untuk-pers-gubernur-berhentilah-melindungi-pt.asiatic-pe diakses: 

25/02/15   23:30 WIB. 
7
 Kementerian Hukum dan Ham RI,  Hukum Pidana, dalam: 

http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-xx-penganiayaan/ diakses: 09/12/16 23:59 WIB. 
8
 KPA.ID, 5 Petugas PT.Asiatic Persada Jadi Tersangka Kasus Penculikan SAD, dalam: 

http://www.kpa.or.id/news/blog/5-petugas-keamanan-pt-asiatic-persada-jadi-tersangka/ 

diakses: 11/04/16 9:20 WIB 
9
 IFC adalah lembaga dari  Bank  Dunia Yang memberi pinjaman besar terhadap perusahaan atau 

sektor swasta. CAO adalah lembaga yang memberikan nasihat untuk kepatuhan korporasi terhadap 

kontrak kerjasama. 

http://www.forestpeoples.org/id/topics/palm-oil-rspo/news/2013/10/informasi-untuk-pers-gubernur-berhentilah-melindungi-pt.asiatic-pe
http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-xx-penganiayaan/
http://www.kpa.or.id/news/blog/5-petugas-keamanan-pt-asiatic-persada-jadi-tersangka/
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tersebut untuk melakukan sebuah perundingan.
10

  Hasil dari perundingan tersebut 

tidak mendapat kesepakatan seperti yang diharapakan oleh penduduk asli Suku 

Anak Dalam. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan kuat dari masing-

masing  pihak untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.  

Konflik yang disebabkan karena adanya perebutan lahan hingga saat ini 

belum dapat terselesaikan, yang menyebabkan pemerintah harus turun tangan 

untuk menyelesaikannya. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan pemerintah 

setempat meminta bantuan terhadap pemerintah Indonesia untuk menangani 

permasalahan ini dengan melibatkan United Nations Declaration on the Rights of 

Indegeneous People (UNDRIP). 

United Nations Declaration on the Rights of Indegeneous People 

(UNDRIP) merupakan sebuah deklarasi untuk melindungi dan memperjelas nasib 

dan hak-hak dari masyarakat adat seluruh dunia. Keterlibatan UNDRIP dalam 

konflik ini menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik seluruh 

masyarakat adat. Selain itu, hal ini dilakukan karena UNDRIP menjadi salah satu 

deklarasi yang berperan untuk melindungi masyarakat adat, khususnya 

masyarakat yang tidak pernah mengenal lingkungan luar. Peraturan tersebut 

dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang pleno ke 107 

tanggal 13 September 2007
11

  terutama pada pasal ke tiga yaitu, 

                                                           
10

 Rukaiyah Rofiq, Publikasi Keluhan Terhadap Wilmar Internasional Group, Forest Peoples 

Programme, 14 Mei 2013, dalam: 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-

apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf diakses, 06/05/16 15:00 WIB 
11

 Majelis Umum PBB: Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat 

Pribumi, dalam: www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_Bahasa_Indonesian.doc 

diakses, 09/11/2016 02:30 WIB.  

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013bahasa.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_Bahasa_Indonesian.doc
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Article 3 

“Indigenous peoples have the right to self determination. By virtue of that right 

they freely determine their political status and freely pursue their economic, 

social and cultural development.”
12

 

 

 Ini yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan kepada penulis 

mengenai seberapa besar peran Pemerintah Provinsi Jambi yang telah memiliki 

kebebasan penuh untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi sejak berlakunya 

otonomi daerah dalam melindungi hak-hak dan martabat dari kelompok 

masyarakat Suku Anak Dalam, dan merespon tuntutan lembaga swadaya 

masyarakat atas adanya keberadaan perusahaan asing yang dinilai merugikan 

terhadap kelangsungan atau keberadaan Suku Anak Dalam di wilayah Kabupaten 

Batanghari, Provinsi Jambi.  

Disini penulis menganalisa penelitian dengan judul “Peran Pemerintah 

Republik Indonesia (Pusat dan Daerah) Dalam Merespon dan 

Mengaplikasikan United Nation Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples (UNDRIP) Di Tengah Kepentingan Investasi” Studi kasus: Sengketa 

dan Kekerasan Oleh PT.Asiatic Persada Terhadap Suku Anak Dalam Di Provinsi 

Jambi) 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di terangkan oleh penulis, maka rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
12

 UN.DRIP, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Hlm: 4, Maret2008, 

dalam: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf diakses, 28/11/16 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
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Bagaimana perspektif Pemerintah Indonesia (pusat dan daerah) dalam 

menangani konflik Suku Anak Dalam Merujuk pada penerapan United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)  ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bagaiamana Pemerintah Indonesia 

menangani konflik yang terjadi antara Suku Anak Dalam dengan investor, dan 

bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak Suku Anak Dalam 

yang merujuk pada deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDRIP).   

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih atau masukan yang 

signifikan dan bermanfaat dalam kajian studi hukum internasional dan ekonomi 

politik bagaimana sebaiknya hal yang dilakukan agar hal yang sama tidak terjadi 

dikemudian waktu terhadap pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang 

ada di Indonesia khususnya Provisinsi Jambi. Hal ini dilakukan agar pemerintah 

tetap berupaya untuk memberdayakan masyarakat lokal, melestarikan kearifan 

lokal, dan lebih selektif dalam menerima para investor yang ingin berinvestasi 

agar semuanya dapat saling menguntungkan di kedua belah pihak baik para 

investor asing, pemerintah provinsi dan kabupaten maupun masyarakat setempat. 

b. Manfaat Akademis 

Dengan penelitian ini di harapkan memberi pengetahuan bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang umumnya dan jurusan ilmu hubungan 



7 
 

internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada khususnya, tentang 

bagaiaman sistem pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, yang 

telah tercantum di dalam UNDRIP, selain itu dengan adanya penelitian ini penulis 

berharap karya ilmiah ini menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan 

penelitian yang berkaitan dengan masyarakat adat, hak asasi dan UNDRIP 

dikemudian hari. 

1.4  Penelitian Terdahulu 

Penulis telah melakukan pengamatan untuk mendukung dan memperdalam 

kajian dalam tulisan ini. Beberapa diantaranya yang memiliki tema besar yang 

sama atau mendekati kesamaan dengan konten tulisan ini. Salah satunya yang 

membahas United Nation Declaration On The Right Of Indigenous Peoples: 

Relevnasi Dan Urgensinya Terkait Pembentukan Regulasi Mengenai Jaminan 

Perlindungan Hak Masyarakat Adat Di Indonesia oleh Siti Khotimah. Dalam 

penelitianya membahas isu ketersingkiran masyarakat adat dari tanah ulayat dan 

perampasan hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik di tingkat internasional telah 

mendapat respon positif dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Menjadi hal yang sangat penting bagi perjuangan berbagai komunitas 

masyarkat adat di seluruh dunia ketika PBB berhasil mencetuskan Deklarasi Hak 

Masyarakat Adat Pada 13 September 2007 dan melalui negosiasi yang rumit 

Bertahun-tahun.
13

 

                                                           
13

 Siti Khotimah, 2012, United Nations Declaration On The Right Of Indigenous Peoples: 

Relevansi dan Urgensinya Terkait Pembentukan Regulasi Mengenai Jaminan Perlindungan Hak 

Masyarakat Adat Di Indonesia, skripsi, Malang: Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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Yang menjadikan perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis teliti, 

yaitu bagaimana pemerintah sebagai salah satu negara yang menyetujui akan 

deklarasi tersebut taat dan mau menjalankan segala komitmen untuk 

mengaplikasikannya menjadi payung hukum yang mampu melindungi hak-hak 

masyarakat adat, dimana definisi dan pemahaman tentang masyarakat adat masih 

berbeda-beda pada setiap negara anggota yang menyetujui UNDRIP. 

 Referensi berikutnya yaitu, Yeni Komariah dengan Judul Penolakan 

Australia Terhadap United Nations Declarations On The Rights Of Indigenous 

Peoples (UNDRIP). Dalam penilitiannya Yeni Komariah menggunakan jenis 

penelitian eksplanitve dan dibantu dengan konsep Rational Actors, kemudian 

menerangkan alasan Australia menolak United Nations Declarations on The 

Rights of Indigenous Peoples. Secara umum penolakan ini di dasarkan oleh 

berbagai alasan mengarah pada kepentingan politik domestik  negara Australia, 

pemerintah berasalasan dengan ada atau tidaknya Australia mengadopsi UNDRIP 

tidak akan memberikan perubahan apapun terhadap perubahan undang-undang 

negara mereka dan di dukung oleh anggota-anggota parlemen mereka yang 

dominan oleh kulit putih (elit politik).
14

 

 Yang menjadi pembeda dengan penelitian tersebut, penulis mencoba 

menerangkan bagaiman Indonesia menerima konsep dari UNDRIP namun masih 

harus meyelaraskan pandangan-pandangan tentang masyarakat adat terhadap 

setiap daerah bagian, atau provinsi-provinsi yang ada, karena memang sangat 

tidak mudah untuk negara Indonesia yang memiliki banyak suku dan kelompok 

                                                           
14

 Yeni Komariah, 2016, Penolakan Australia Terhadap United Nations Declaration on The 

Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), skripsi, Malang: Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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adat untuk diberlakukan sebagaimana amanat yang ada didalam UNDRIP, agar 

tidak terlalu mempengaruhi stabiltas politik dalam negeri. 

 Selanjutnya penulis menggunakan penelitian oleh Virginia Kliukinskaite-

Vigil, dalam penelitiannya yang merupakan jenis deskriptif dengan judul 

The Effect of Home And House Country Cultures On Marketing Manager’s 

Individual Decision Making Related To Ethical Issue in MNCs. Menggunakan 

teori model pengambilan keputusan (Decision Making Model Theory),Vigil 

mencoba menjelaskan tentang tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

menunjukkan dampak dari budaya rumah asal (Home Country) dan negara tuan 

rumah (House Country) pada pengambilan keputusan individu manajer yang 

terkait dengan isu-isu etika dalam perusahaan multinasional (MNC). Bagaimana 

etika dalam berbisnis, pemasaran yang baik, dan bisnis internasional yang di 

lakukan oleh perusahaan multinasional agar tidak memberilan tindakan penekenan 

terhadap negara tuan rumah, yang apabila itu terjadi akan menyebabkan tekanan 

terhadap masyarakat setempat oleh pemerintah diawali dengan pandangan yang 

menguntungkan dari perusahaan multinasional. Diharapkan para menejer dapat 

mengambil keputusan yang bisa saling menjaga keharmonisan lokal.
15

 

 Referensi tersebut sangat mendukung bagi penulis untuk menjabarkan 

pada bab penutup, karena dalam bab akhir tersebut peneliti akan menerangkan 

bagaimana sebuah negara tuan rumah harus bertidak, bersikap, sesuai norma dan 

kearifan lokal dalam menerima sebuah investasi yang memang menjanjikan 

                                                           
15

 Virginia Kliunkinskaite-Vigil, 2012The Effect of Home And House Country Cultures On 

Marketing Manager’s Individual Decision Making Related To Ethical Issue in MNCs, Disertasi, 

NewMexico.US, Fculty Economics and Social Sciences, University of Agder. 
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perubahan besar dalam ekonomi, namun negara tuan rumah harus menegaskan 

posisinya dimana harus tetap di hargai dari pada tamu pemilik modal. 

 Berikutnya adalah yang penulis ambil dari kolabroasi penelitian yang di 

lakukan oleh Sajogyo Institute dan Indonesia Society for Social 

Transformation (INSIST) berjudul Koorporasi dan Politik Perampasan Tanah. 

Studi Kasus: Tanah Merauke Milik Orang Marind dengan jenis penelitian 

deskriptif menggunakan teori kapitalisme, dalam penelitiannya disebutkan tentang 

investasi dan konsensi pertanian skala besar sebagai proses global perubahan 

penguasaan tanah, dengan mengkaji kasus Merauke Integrated Food and Energy 

Estate (MIFEE). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penegakkan 

hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan berusaha membentuk proses yang 

mengintegrasikan pendidikan kritis, kampanye dan advokasi untuk mengupayakan 

terbangunnya konstituensi pada gerakan kedaulatan atas tanah Merauke dan Suku 

Marind yang di paksa untuk meninggalkan tanahnya karena akan di bangun 

bentuk pengalokasian tanah seluas  dua juta hektar yang dikelola oleh 46 

perusahaan menjadi perkebunan berskla luas, berupa perkebunan padi, tebu, dan 

perkebunan kayu.
16

 

 Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan 

penulis laksanakan adalah lebih berfokus kepada bagaimana penerapan nilai-nilai 

hak asasi dari masyarakat adat yang telah diamanatkan oleh Persatuan Bangsa-

Bangsa (PBB) harus di implementasikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah 

satu negara yang meratifikasi. Indonesia terlihat belum benar-benar serius dalam 

                                                           
16

 Laksmi A. Savitri, 2013, Koorporasi Politik dan Perampasan Hak Tanah, Sleman Yogyakarta: 

INSISTPress. 
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menerapkan hak asasi terhadap masyarakat adat, serta bagaimana sebuah negara 

demokratis yang menjunjung hak asasi manusia dapat lebih mengutamakan 

kepentingan investasi. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian  

No. Nama dan Judul 

Penelitian 

Jenis Penelitian Hasil 

1 United Nation 

Declaration On The 

Right Of Indigenous 

Peoples: Relevnasi 

Dan Urgensinya 

Terkait Pembentukan 

Regulasi Mengenai 

Jaminan Perlindungan 

Hak Masyarakat Adat 

Di Indonesia 

Siti Khotimah. 

Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah 

Malang program S1 

Sarjana Hubungan 

Internasional  

07260001, Tahun 2015 

Dekriptif, dengan 

menggunakan teori 

rezim internasional 

dan konsep free 

prior and informed 

consent 

isu ketersingkiran 

masyarakat adat dari tanah 

ulayat dan perampasan hak 

sosial, budaya, sekonomi, 

dan politik di tingkat 

internasional telah mendapat 

respon positif dari lembaga 

internasional seperti 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Menjadi hal yang sangat 

penting bagiperjuangan 

berbagai komunitas 

masyarkat adat di seluruh 

dunia ketika PBB berhasil 

mencetuskan Deklarasi Hak 

Masyarkat Adat Pada 13 

September 2007 dan melalui 

negosiasi Panjangan 

Bertahun-tahun. 

2 Penolakan Australia 

Terhadap United 

Nations Declaration on 

The Rights  of 

Indigenous Peoples 

(UNDRIP) 

Yeni Komariah,  

Mahasiswa Program S1 

Hubungan Internasional, 

Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

201110360311110 

Eksplanatif, 

menggunakan 

konsep Rational 

Actors 

Dalam skripsi ini 

menerangkan alasan 

Australia menolak United 

Nations Declarations on The 

Rights of Indigenous 

Peoples. Secara umum 

penolakan ini di dasarkan 

oleh berbagai alasan 

mengarah pada kepentingan 

politik domestik  negara 

Australia, pemerintah 

berasalasan dengan ada atau 

tidaknya Australia 

mengadopsi UNDRIP tidak 

akan memberikan perubahan 

apapun terhadap perubahan 
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undang-undang negara 

mereka dan di dukung oleh 

anggota-anggota parlemen 

mereka yang dominan oleh 

kulit putih (elit politik) 

3 The Effect of Home 

And House Country 

Cultures On Marketing 

Manager’s Individual 

Decision Making 

Related To Ethical 

Issue in MNCs. 

Virginia Kliukinskaite-

Vigil, Doctoral 

Disertation Program, 

Fculty Economics and 

Social Sciences, 

University of Agder, 

2012 

Deskriptif 

Decision Making 

Model Theory 

 

Etika dalam berbisnis, 

pemasaran yang baik, dan 

bisnis internasional yang di 

lakukan oleh perusahaan 

multinasional agar tidak 

memberilan tindakan 

penekenan terhadap negara 

tuan rumah, yang apabila itu 

terjadi akan menyebabkan 

tekanan terhadap masyarakat 

setempat oleh pemerintah yang 

di awali dengan pandangan 

yang menguntungkan dari 

perusahaan multinasional. 

Diharapkan para menejer dapat 

mengambil keputusan yang 

bisa saling menjaga 

keharmonisan lokal. 

4 Koorporasi dan Politik 

Perampasan Tanah. 

Studi Kasus: Tanah 

Merauke Milik Orang 

Marind 

Sajogyo Institute dan 

Indonesia Society for 

Social Transformatin 

(INSIST) 

Deskriptif  

Kapitalism,  

 

penegakkan hak-hak 

ekonomi, sosial, dan budaya, 

dan berusaha membentuk 

proses yang 

mengintegrasikan pendidikan 

kritis, kampanye dan 

advokasi untuk 

mengupayakan terbangunnya 

konstituensi pada gerakan 

kedaulatan atas tanah 

Merauke dan Suku Marind 

yang di paksa untuk 

meninggalkan tanahnya 

karena akan di bangun 

bentuk pengalokasian tanah 

seluas  dua juta hektar yang 

dikelola oleh 46 perusahaan 

menjadi perkebunan berskla 

luas, berupa perkebunan 

padi, tebu, dan perkebunan 

kayu. 
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5 “ Peran Pemerintah 

Republik Indonesia 

Dalam Merespon dan 

Mengaplikasikan 

United Nation 

Declaration on the 

Rights of Indigenous 

Peoples (UNDRIP) Di 

 

 

Tengah Kepentingan 

Investasi” Studi kasus: 

Sengketa dan 

Kekerasan Oleh 

PT.Asiatic Persada 

Terhadap Suku Anak 

Dalam Di Provinsi 

Jambi)  

Oleh: Sefriansyah 

Guspin  

Deskriptif Analitis 

Pendekatan  Teori 

dan Konsep: 

-Liberalisasi 

- House Country 

Dilemma 

- Human Securitty 

Belum optimalnya pengakuan 

dan perlindungan masyarakat 

adat mengakibatkan 

munculnya konflik. Dengan 

adanya permasalahan tersebut, 

maka pemerintah pusat 

mengambil kebijakan untuk 

segera membentuk undang-

undang pengakuan dan 

perlindungan masyarakat adat 

yang telah masuk prolegnas 

sejak tahun 2015 sebagai 

bentuk komitmen dan 

impelementasi negara yang 

menandatangi  UNDRIP. 

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1. Hak Asasi Manusia Menurut Teori Liberal 

Penelitian ini akan dibantu dengan teori liberalisme yang dapat menjawab dari 

rumusan masalah diatas. Dalam sejarahnya, liberalism berawal pada tahun 1215 

konsep-konsep mengenai hak asasi manusia mulai di perkenalkan yaitu dengan adanya 

“magna charta”
17

, kemudian pada tahun 1776 penyampaian hak asasi manusia juga 

terbit pada American Declaration of Independence yaitu,  

“We take these truths to be self-evident, that all men are created aqual, and that they 

are endowed by their creator with certain unaliable Rights, that amongst these are life, 

Liberty and the pursuit of Happines”
18

 

 

                                                           
17

 Magna Charta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang 

membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut. 
18

 UScis Gov: The Declaration of Independence and The Constitutuions of the United States, 

rev.07/08, Hlm:1 

dalam:https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%

20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-654.pdf diakses: 29/11/16 09:00 WIB. 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-654.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citizenship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/PDFs/M-654.pdf
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Dalam bukunya, Burchill menganalisa bagaimana pemikiran liberal dan 

untuk memahaminya, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana kaum liberal 

menyikapi pentingnya liberalisasi ekonomi, demokrasi serta hak-hak asasi 

manusia. Kaum liberal percaya bahwa pengaturan-pengaturan politik domestik 

yang terencana akan menegakkan hukum dan kepedulian negara terhadap jalannya 

hak asasi manusia para warga negaranya. 

Dari pemahaman tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi mempunyai 

posisi penting dalam pemikiran liberal mengenai kebijakan domestik dan luar 

negeri, dengan beberapa alasan. Pertama hak-hak tersebut memberi landasan yang 

resmi terhadap keadilan, dan kebebasan sekelompok manusia untuk menentukan 

nasib. Kedua, negara demokrasi wajib menjaga warga negaranya dengan baik dan 

mengizinkan mereka turut serta dalam jalannya proses pembangunan, ekonomi, 

dan politik.
19

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Ludwing Von Mises, yang menganggap 

hak asasi manusia dalam sistem liberlisme adalah sebuah doktrin ditujukan 

sepenuhnya terhadap negara yang demokratis maupun bagi setiap perilaku 

manusia. Sesungguhnya liberalisme tidak mempunyai tujuan lain dari pada 

memajukan kesejahteraan lahiriah dan material manusia dan tidak secara langsung 

memberi perhatian pada upaya memenuhi kebutuhan spiritual dan kepercayaan 

rohani manusia. Liberalisme tidak menjanjikan kebahagiaan dan kesenangan 

selain kepuasan tertinggi karena semua keinginan duniawi manusia terpenuhi.
20

  

                                                           
19

 Ibid  
20

 Ludwing Von Mises, 2011, Menemukan Kembali Liberalisme, Jakarta: Fredom Institute, Hlm:4 
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Ditambahkan Mises kehidupan manusia tidak hanya sebatas makan dan 

minum saja, ada kebutuhan yang lebih tinggi dan lebih penting dari makan dan 

minum yaitu tempat untuk tinggal, dan pakaian. Bahkan kekayaan duniawi terbesar 

pun tidak dapat membuat manusia bahagia, mereka membuat jiwanya tidak puas dan 

kosong. Liberalisme adalah doktrin pokok tentang kebebasan dalam kerangka 

demokrasi yang merata dan kesempatan yang setara untuk setiap individu, tanpa 

diskriminasi atau pengaturan yang berelebih, kontrol dan regulasi dari negara, 

liberalisme juga berurusan dengan aktivitas manusia menyangkut soal kesejahteraan 

material.
21

 

 Dari penjelasan diatas penulis mencoba menggunakan teori ini untuk 

menganalisa bagaimana sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis menjujung 

tinggi nilai-nilai hak asasi dari setiap warga negaranya meskipun yang tergolong dari 

suku adat yang sangat tradisional, untuk kembali mendapatkan kebahagian materil 

berupa tempat tinggal dalam hal ini adalah tanah hutan, di tengah tingginya 

liberalisasi ekonomi yang terbalut dalam kerangka investasi langsung yang 

menawarkan berbagai macam keuntungan, lalu bagaimana pratiknya dalam 

penerapan teori liberal ini menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia yang 

mengutamakan kebebasan untuk menentukan nasib serta budayanya sendiri. 

 

 

1.5.2 Host Country Dilemma 

                                                           
21

 Ibid, Hlm:6 
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 Host country Dilemma dimaknai sebagai dilema negara-negara yang 

menjadi tuan rumah tempat perusahaan multinasional beroperasi, yang memiliki 

persoalan yang muncul seiring dengan adanya Foreign Direct Invesment (FDI).
22

 

Perusahaan multinasional seharusnya dapat memberikan pengetahuan teknolgi dan 

sistem menejemen yang baik kepada negara tuan rumah, karena kontrol perusahaan 

multinasional berupa asset dasar menejemen ekonomi yang istimewa, investasi dapat 

membuat negara tuan rumah dapat mempelajari teknologi yang di transfer dan para ahli 

dapat membagikan pengetahuan tersebut kepada masyarakat sekitar. Dan perusahaan 

multinasional juga sebaiknya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dari sektor 

lapangan pekerjaan, membantu peningkatan pendapatan daerah, dan sebagainya. Tetapi 

semua rencana awal tersebut tidak ada yang bisa menjamin berjalan sesuai dengan 

keinginan pihak negara tuan rumah ataupun perusahaan multinasional.  

Dapat dikatakan apabila terjadi permasalahan sosial, lingkungan, atau politik 

karena perusahaan multinasional melakukan pelanggaran dan dirasa merugikan, 

kemudian di berlakukan pengehentian operasional dari perusahaan multinasional oleh 

negara tuan rumah, itu dapat dianggap menghalangi usaha dari perusahaan 

multinasional untuk menjalankan bisnis, dan pihak perusahaan  bisa menuntut kepada 

negara tuan rumah. Pemerintah negara-negara berkembang tempat perusahaan-

perusahaan multinasional berada hanya mencoba untuk mengontrol tetapi tidak dapat 

menghentikan investasi asing langsung.
23

 Karena ekonomi lebih dikendalikan oleh 

perusahaan multinasional dari pada negara tuan rumah hal,  ini di sebabkan kebijakan 

investasi asing langsung bisa membantu dalam pengembangan tetapi dengan 

                                                           
22

 Thomas Oatley, 2012, International Political Economy Interest and Institutions in the Global 

Economy, Boston: Pearson Education, Hlm: 187 
23

 Ibid Hlm: 191. 
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konsekuensi perushaan multinasional di perbolehkan untuk mendominasi ekonomi di 

negara atau daerah-daerah tuan rumah.  

Dengan konsep ini penulis mencoba menganalisis bagaimana Pemerintah 

Indonesia dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi karena sudah menggunakan sistem 

otonomi daerah yang memiliki wewenang dan kebebasan untuk mengatur pola-pola 

kerjasama dengan investor asing, mengatasi permasalahan pelanggaran yang dilakukan 

oleh perusahaan PT.Asiatic Persada Wilmar Group bagaimana posisi pemerintah 

Provinsi Jambi mengatasi dilema yang timbul karena adanya kebijakan investasi asing, 

yang cenderung memperkenalkan jenis-jenis tekonologi kurang tepat guna dan justru 

menghancurkan tekonologi masyarakat lokal (pribumi), perusahaan multinasional juga 

lebih menjalankan teknik-teknik produksi padat modal dari pada padat karya dengan 

alasan percepatan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi produksi sehingga menyebabkan 

pengangguran di negara-negara tuan rumah tidak berkurang dan bisa terus bertambah.
24

 

Seharusnya memberikan berbagai macam hal positif terhadap tingkat sosial, 

lingkungan, pengetahuan, teknologi, dan politik. 

 

1.5.3 Human Security 

Keamanan manusia memang masih termasuk konsep yang sering digunakan 

untuk menggambarkan ancaman yang kompleks terkait dengan perang saudara, 

genosida, dan pemindahan penduduk. Konsep ini tidak terbatas dalam militer dan 

politik saja melainkan sudah mengalami pergeseran pada isu-isu individu, karena ada 

banyak isu-isu baru yang kurang mendapat perhatian dan belakangan muncul dan 

                                                           
24

 Umar Suryadi Bakry, 2015, Ekonomi Politik Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm: 

206 
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mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Human Security saat ini adalah konsep 

yang bergeser dan banyak digunakan pada kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM). 

menurut Hans Vans Ginkel  dan Edward Newman, Human Security adalah 

 “In policy terms, human security is an integrated, sustainable, comprehensive security from 

fear, conflict, ignorance, poverty, social and culture deprivation, and hunger. Resting upon positive and 

negative freedoms.”
25

 

Jadi human security keberlanjutan dari keamanan yang lengkap, dimana pada 

setiap manusia harus terbebas dari rasa takut, rasa lapar, rasa kebodohan, kemiskinan, 

dan degradasi sosial budaya. Bagaimana setiap individu harus mendapatkan semua 

aspek-aspek tersebut agar dapat digolongkan sebagai individu yang aman, bebas, dan 

dapat menentukan nasinya sendiri. 

Untuk semakin menguatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pengertian  human security untuk menerangkan konteks dari deklarasi United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Dalam suatu pemerintahan yang 

demokratis human security menjadi isu nyata yang perlu diperhatikan, contohnya dari 

aspek lingkungan hidup, perdagangan, dan juga keamanan manusia. Human Security 

ditujukan untuk mengembalikan mengenai keamanan, hal ini tidak lagi menjadi konsep 

yang sengaja ditetapkan oleh negara sebagai institusi, melainkan dikembalikann kepada 

hakekat manusia, sebagai manusia yang sebenarnya membutuhkan rasa aman dari 

segala ancaman baik dari institusi, sipil terstruktur.
26

 

                                                           
25

 Hans Vans Ginkel & Edward Newman, Meetings Coverage and Press Releases “Human 

Security” 12 Oktober 1999, dalam: 

http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19991012.dsgsm70.doc.html diakses: 3/03/17 18:00 

WIB. 
26

 Tonny DE, Non Tradisional Security and Human Security Dalam Praktik Demokrasi di 

Indonesia, paper, dalam: http://tonnydian.staff.umm.ac.id/files/2012/09/reinventing-HS-in-

Indonesian-Democracy-TONNY.pdf  

http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19991012.dsgsm70.doc.html
http://tonnydian.staff.umm.ac.id/files/2012/09/reinventing-HS-in-Indonesian-Democracy-TONNY.pdf
http://tonnydian.staff.umm.ac.id/files/2012/09/reinventing-HS-in-Indonesian-Democracy-TONNY.pdf
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Human Security sangat berkaitan dengan demokrasi, dalam perkembangan 

demokrasi di Indonesia pemikiran ini adalah bahwa proses demokratisasi yang 

terjadi tentu akan mengangkat permasalahan masyarakat menjadi sebuah 

konsumsi untuk mengambil kebijakan. Proses demokrasi di Indonesia masih 

sangat menonjolkan isu politik dan kekuasaan daripada isu yang berkaitan dengan 

human security. Konsep human security diawali dengan perdebatan dalam aliran 

studi hubungan internasional, perdebatan tersebut pertama kali muncul pada saat 

kelompok pemikir aliran utopia liberalism mengemukakan pendapatnya pada 

bentuk keamanan dunia yang didasarkan kepada filsafat bahwa perdamaian dunia 

di wujudkan atas dasar sifat manusia yang pada dasarnya baik.
27

 

Dengan konsep tersebut penulis akan menerangkan bagaimana  LSM yang 

peduli terhadap keberadaan Suku Anak Dalam lalu mengangkat isu-isunya ke 

permukaan agar memperoleh perhatian dan kebijkan yang tepat terhadap nasib 

masyarakat adat tersebut. Bagaimana keterkaitan kemanan keterbebasan yang 

melekat pada diri  manusia secara alamiah sehingga menimbulkan isu-isu baru yang 

mana pada zaman sebelumnya tidak menjadi tren untuk dianalisa, karena ada 

beberapa point yang bagaimana manusia dapat dikatakan dalam kondisi aman atau 

baik. Berikut adalah point-pointnya: keamanan ekonomi, keamanan pangan, 

keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan politik, dan kemanan 

komunitas. Nilai-nilai tersebut pula telah dicantumkan di dalam United Nations 

Declarations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), yang secara tegas 

menyatakan bahwa setiap masyarakat adat penduduk asli mempunyai hak-hak yang 

harus tetap diutamakan. Jadi nilai-nilai tersebutlah yang harus kembali dimunculkan 

oleh Pemerintah Provinsi Jambi. 

                                                           
27

 Ibid  
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Jenis penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel 

dependen adalah variabel yang tidak bebas dimana variabel ini dapat dipengaruhi 

variabel lain sedangkan varibel independen adalah variabel bebas yang tidak dapat 

dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Peran 

Pemerintah Indonesia, sedangkan independennya adalah deklarasi yang dikeluarkan 

oleh Persatuan Bangsa-Bangsa untuk melindungi hak-hak masyarakat adat United 

Nations Declarations On The Rights of Indigenous People. 

Berikutnya variabel dependen atau unit analisa dalam penelitian ini yaitu 

Peran Pemerintah Indonesia termasuk dalam level analisa negara. Sedangkan 

variabel independen menjadi unit eksplanasinya adalah deklarasi yang 

dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat 

United Nations On The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) termasuk dalam 

level analisis sistem internasional. Maka hubungan antara dua variabel ini bersifat 

induksionis yang mana tingkat eksplanasinya lebih tinggi dari unit analisisnya. 

 

1.6.2  Metode/ Tipe Penelitian 

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Deskriptif dikarenakan metode tersebut bersifat menjabarkan atas permasalahan 

yang dihadapi. Deskriptif sendiri memiliki makna untuk membuat gambaran 

tentang permasalahan sosial secara terperinci dan akurat melalui fenomena yang 

ada secara alamiah, maupun fenomena buatan manusia.  
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Jadi penulis akan menginfromasikan data-data secara teperinci tentang 

masuknya investasi asing terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola 

relasi korporasi-pemerintah-dan masyarakat adat Suku Anak Dalam. Fenomena 

itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, 

dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. 

 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam proses penelitian ini adalah 

teknik analisa deduksi, atau dari hal umum ke khusus di mana penulis disini mencoba 

untuk menguji mengenai fenomena yang diteliti dalam  konflik SAD (Suku Anak 

Dalam) dengan PT. Asiatic Persada, kemudian mengamati bagaiaman pola yang 

diberikan korporasi dengan pihak pemerintah daerah atau kabupaten, agar dapat 

melihat respon dan keterlibatan pihak-pihak dalam sengketa tersebeut. 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

agar penulis mendapatkan informasi yang relevan yaitu menggunakan teknik 

pengumpulan data : 

a. Wawancara 

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara tanya 

jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten, yaitu mengerti dan mengetahui 

atas permasalahan yang terjadi sepereti: pejabat daerah, lembaga swadaya 

masyarakat, pihak-pihak yang berkompeten dengan turun langsung ke lapangan 

atau melalui surat elektronik (E-mail), maupun telephone.
28

 

                                                           
28

Pengertian data wawancara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam: 

http://kbbi.web.id/wawancara diakses: 09/11/16 05:00 WIB. 

http://kbbi.web.id/wawancara
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b. Studi Kepustakaan (Library Research)

yaitu mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis berupa artikel, catatan,

laporan transkip, surat kabar, buku, akses internet, majalah, maupun instansi

lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah provinsi yang berhubungan dengan

penelitian ini, kemudian di dokumentasikan dan di diolah menjadi penelitian.
29

1.6.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini dan agar lebih terarah 

dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat batasan masalah. Adapun 

ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, 

yaitu penulis menjelaskan sejarah berdirinya PT.Asiatic Persada, keluarnya surat 

HGU (Hak Guna Usaha) dari Pemerintah Provinsi Jambi, penggunaan tanah 

ulayat milik masyarakat adat dan sampai bagaimana terjadinya sengketa dengan  

SAD (Suku Anak Dalam), dan peranan Pemerintah Provinsi Jambi dalam 

merespon sengketa kedua pihak serta melindungi hak-hak asasi yang di junjung 

oleh negara yang demokratis. 

a. Batasan Waktu

Dalam penelitian ini, agar lebih terarah maka penulis memberikan batasan

waktu yakni antara tahun 2010-2012, yang mana pada tahun tersebut

perusahaan PT. Asiatic Persada (Willmar Group) terlibat konflik dengan

Suku Anak Dalam, yang dalam kata lain yang menjadi titik fokus dalam

penelitian ini adalah perusahaan Willmar Group.

29
Moh Nazir, 2005, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, Hlm:39, 

dalam:http://library.um.ac.id/free-contents/downloadpdf.php/buku/metode-penelitian-moh-nazir-

29983.pdf  diakses: 09/11/16 05:39 WIB. 

http://library.um.ac.id/free-contents/downloadpdf.php/buku/metode-penelitian-moh-nazir-29983.pdf
http://library.um.ac.id/free-contents/downloadpdf.php/buku/metode-penelitian-moh-nazir-29983.pdf
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b. Batasan materi 

Penulis akan memaparkan dan menganalisis tentang kontribusi dari PT. 

Asiatic Persada dalam Naungan Wilmar Group terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jambi dan menjelaskan dampaknya terhadap 

permasalahan yang di alami oleh Suku Anak Dalam, permasalahan ini 

semakin besar dikarenakan saling kerasnya pihak-pihak yang terlibat dalam 

bidang ekonomi, birokrasi, sosial, dan kelompok pemilik modal yang 

cenderung mampu mengendalikan akses-akses politik serta sosial budaya 

sehingga hak-hak masyarakat Suku Anak Dalam kurang mendapatkan 

perhatian dan lebih cenderung di abaikan, yang mana masyarakat tersebut 

telah di lindungi hak-haknya oleh Persatuan Bangsa-Bangsa maka pemerintah 

Indonesia baik pusat maupun daerah mampu menjalankan komitmen pasal-

pasal yang tercantum dalam deklarasi UNDRIP. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

BAB I adalah pendahuluan yang memiliki beberapa sub bab dan menjadi 

arahan tentang metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Pada 

bab awal ini, dikemukakan latar belakang permasalahan utama yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini; lalu tujuan serta manfaat penelitian;dengan 

memperbaiki serta mengelola data yang telah dikumpulkan dari hasil-hasil 

wawancara atau studi kepustakaan; menggunakan konsep sebagai alat pendukung; 

metode penelitian; teknik pengumpulan data; ruang lingkup penelitian; dengan 

batasan waktu dan materinya; dan kemudian sistematika penulisan. 
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Dalam BAB II penulis akan membahas masuknya investasi asing dari 

Wilmar Group yang lalu awal permasalahan konflik suku anak dalam di jabarkan 

oleh beberapa sub bab dengan menggunakan pendekatan konsep human security 

sebagaimana telah di sampaikan pada latar belakang sebelumnya, bagaimana 

perjuangan Suku Anak Dalam bersama LSM mengangkat permasalahan tersebut 

agar mendapat perhatian pemerintah pusat (buttom-up) dan mengajukan tuntutan 

terhadap PT.Asiatic Persada melalui kebijakan yang harus pemerintah upayakan.  

Kemudian dalam BAB III berdasarkan pada data-data tersebut diatas, 

penulis akan menerangkan dari kebijakan pemerintah Indonesia terkait 

masyarakat adat, dan pada sub-sub bab nya penulis akan menjelaskan beberapa 

point yaitu: respon Indonesia terhadap UNDRIP, sudah meratifikasi atau belum 

dengan alasan yang dijabarkan oleh penulis. Kemudian penulis akan menerangkan 

kebijakan Indonesia terhadap masyarakat adat dan dijelaskan lagi melalui 

beberapa point. Lalu penulis baru akan menerangkan bagaimana status 

masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi dan respon serta kebijakan nya 

yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. 

 Pada BAB IV, setalah melakukan penjabaran pada bab-bab sebelumnya 

makan pada bab terakhir penulis coba menyajikan kesimpulan dari seluruh isi 

penulisan karya ilmiah ini. 
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Tabel 1.2 Sistemmatika Penulisan  

BAB I: Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah    

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori   

1.5.1 Teori Liberal 

1.5.2 House Country Dilemma 

1.5.3 Human Security 

1.6 Metodologi Penelitian  

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

1.6.2 Metode/Tipe Penelitian 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB II  

 

Investasi Modal Asing Wilmar International 

Groups di Daerah Batanghari-Jambi 

2.1 Munculnya Sengketa antara Suku Anak 

Dalam dengan Wilmar Group 

2.2.1 awal permasalahan konflik suku anak dalam 

2.2 Munculnya Tuntutan Suku Anak Dalam 

kepada pemerintah pusat dan Daerah  

2.3  Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dalam Mempertahankan Hak Suku Anak Dalam  

BAB III Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap 

Masyarakat Adat 

3.1 Kebiajakan Pemerintah Pusat Terhadap 

Deklrasi Yang Dikeluarkan PBB Terkait 

Masyarakat Adat (UNDRIP) 

3.1.1 Pengakuan Pemerintah Pusat Terhadap 

Masyarakat Adat Sebelum Adanya UNDRIP 

3.1.2 Pengakuan Pemerintah Pusat Terhadap 

Masyarakat Adat Setelah Adanya UNDRIP 

a. Status Masyarakat 

b. Hak Politik 

c. Hak Ekonomi Masyarakat Adat 

d. Hak Sosial dan Budaya  

3.2Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap 

Permasalahan Perebutan lahan 

3.1.1 Perusahaan PT. Asiatic Persada 

3.1.2 Suku Anak Dalam   

BAB IV Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 




