Solidaritas Perempuan

Women’s Solidarity for Human Right

Solidaritas Perempuan

Women’s Solidarity for Human Right

Kisah dalam komik ini terinspirasi perjuangan seorang perempuan
di Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan haknya atas sumber
daya hutan. Nama perusahaan dan karakter lain dalam komik ini,
hanya rekaan semata, bila ada kesamaan karakter dan nama
perusahaan itu hanya kebetulan semata.
Penulis
Aliza Yuliana
Nisa Anisa
Margaretha Winda Febiana
Editor
Puspa Dewy
Ilustrasi
Pak Uah

© Desember 2013

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan
Jl. Siaga II RT. 002/RW. 005 No.36 Kel. Pejaten Barat
Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Telephone : 021-79183108, Fax : 021-7981479
Email : soliper@centrin.net.id
Websites : www.solidaritasperempuan.org

Siang itu matahari memancarkan sinarnya
dengan sangat terik di bumi Borneo,
tepatnya di suatu wilayah di Kalimantan Tengah.
seorang perempuan bernama meluh dan ibunya
ibu saodah sedang mengambil hasil hutan di
hutan sekitar desa mereka

Kenapa
Ibu tidak mengambil
seluruh pohonnya ?
Apa rotan yang kecil
tidak dapat digunakan
?

kamu jangan
mengambil rotan
yang masih muda,
biarkan dia
tumbuh menjadi
rotan yang kuat.
Kalau semuanya
kamu cabut, bisa
habis rotan di
hutan ini dan
tidak bisa kita
ambil lagi.
Ambil seperlunya
saja
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Ayo kita pulang,
ayahmu sebentar
lagi pulang dari
kebun, ibu harus
menyiapkan
makanan

iya bu..!!
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di desa sebelah
sudah mulai masuk
Perkebunan
sawit ya bu ?

Ibu Saodah
berusaha
menyalakan
motor ces.

Iya, banyak masalahnya
sawit itu. Terus ada juga
proyek-proyek pemerintah
meminta masyarakat
menanam pohon di hutan,
katanya sih untuk menjaga
hutan, tapi sayangnya malah
membuat masyarakat sulit
masuk ke hutan

ces: Perahu kecil bermotor

masa bu?
Padahal masyarakat
walau gaK disuruh
juga, sudah menjaga
hutan dengan baik ya.
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nama proyeknya REDI,
atau REDD, atau apalah gitu,
Bu Lili di desa sebelah dan
masyarakat juga katanya
gak ngerti dan gak dapet
informasi jelas tentang
proyek itu, mereka cuma
disuruh tanem-tanem bibit
saja

SORE ITU DI
RUMAH MELUH
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Setibanya dirumah, ibu
Saodah menyimpan kayu bakar
yang diambil di hutan, dan
segera menyalakan tungku
api, untuk memasak

ayah
mau ke
mana?

mau ke rapat desa, bahas
tentang rencana
perusahaan kelapa sawit
masuk ke desa kita dan
membeli tanah penduduk
desa

terus ayah
mau menjual
tanah kita ke
perusahaan
sawit itu?

ya kalau
tanah kita
bisa dijual
dengan
harga tinggi,
kenapa
nggak?

buat apa? Kamu
perempuan, gaK
ngerti soal
beginian. Kayak
ibu aja, jadi
istri yang baik,
urus dapur,
urus rumah
saja

aku ikut
ke rapat
desa yah

Aku juga ingin tahu,
memang hanya bapakbapak saja yang boleh
tahu tentang
penjualan tanah ?

Masalah
tanah, rumah,
itu urusan
laki-laki, kan
kepentingan
kalian sudah
ayah wakili

ayah kan
kepala
keluarga,
jelas ayah
tahu
kepentingan
kalian.
Sudah, ayah
berangkat

memang ayah tahu
apa kepentingan
saya dan ibu?
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setelah rapat desa pak tardi
menemui pihak perusahaan

Bagaimana,
Pak? setuju
kan menjual
tanah bapak
yang 2 hektar
itu ?

Kalau
harganya
cocok baru
saya jual,
bapak berani
tawar berapa
tanah saya?

saya bayar 1,5 juta
per hektar bagaimana
pak? Selain itu, bapak
juga dipekerjakan
sebagai karyawan di
PT. ANW

Memang
bisa pak,
usia saya
kan sudah
50 tahun?

Itu bisa diatur,
asalkan bapak setuju
untuk menjual tanah,
bagaimana ?

Bagus.
Kalau begitu
besok jam 4
sore

KalAU dapat
uang dan
dipekerjakan
pula, saya
setuju lah
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saya akan
ke rumah
bapak, ada
beberapa
dokumen
yang
harus
bapak
tanda
tangani

Sore hari di
rumah Pak Tardi

ayah, jangan
jual tanah kita,
kita jadi gaK ada
lahan lagi untuk
berkebun, trus
gimana hidup kita
nanti?

Maaf, pak.
Tidak usah
dipedulikan
anak saya
itu

diam kamu!
kita jadi punya
banyak uang
dan akan lebih
untung dari
pada kita
kelola sendiri.

Terima kasih atas
kesepakatannya, semoga
perusahaan bapak bisa
lancar di desa ini
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ya, pak.
Bapak nanti bisa
bekerja di
perusahaan kami.
Penduduk desa ini
pasti jadi sejahtera
dengan masuknya
perusahaan kami

kenapa ayah
jual tanah kita?
Uang yang
diterima tidak
seberapa,
sebentar juga
habis

dengan uang ini,
kita bisa bangun rumah tembok,
beli motor, pergi jalan2 ke
kota. Kita bisa tetap punya uang
karena nanti mereka akan
pekerjakan ayah
di perusahaan sawit itu

Hari demi hari berlalu,
pihak perusahaan
mampu membujuk hampir
seluruh kepala
keluarga untuk
menjual tanah-tanah
mereka.
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Perusahaan berhasil membuat
kesepakatan dengan sebagian
masyarakat dan mulai menguasai
tanah-tanah di desa. Sejak
perusahaan masuk ke desa,
seluruh ladang, kebun dan hutan
di sekitar desa diratakan dengan
bulldozer dan ditanami sawit.
Masyarakatpun harus berjalan
lebih jauh masuk ke hutan untuk
mencari kayu bakar, sayuran dan
rotan.
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Kabut pagi masih setia menyelimuti
dinginnya alam bumi borneo, seperti
hari biasanya MELUH dan ibunya,
melakukan aktivitas sehari- hari

Baru sebentar perusahaan
itu masuk,
Hutan kita sudah banyak
dibabat dan ditanami sawit,
kita jadi sulit ambil rotan,
sayuran dan obatobatannya jadi jauh.
Inikah masalah yang
diceritakan ibu Lili?

MELUH pergi ke sungai untuk
mencuci baju dan mandi

sekarang
kita tidak bisa
lagi masuk
hutan untuk
mencari sereh
dan jahe ya ?
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iya, hutan kita jadi
gundul, rumah kita
gampang kena banjir, air
jadi tercemar pestisida
yang dipakai untuk sawit,
belum lagi katanya, ada
persoalan buruh entah
soal apa

aku juga biasanya
ambil kunyit untuk
menghilangkan nyeri
haid, sekarang
kunyitnya semakin
sulit didapat karena
hutan sudah diganti
sawit.

dua hari lalu
adikku demam,
biasanya aku
suka ambilkan
sarang semut
di hutan untuk
obat. sekarang
sudah gaK bisa
lagi, jadi ibuku
terpaksa beli
obat di APOTIK
DEKAT
kecamatan

perusahaan
sawit datang,
obat-obatan
tradisional kita
jadi susah
DIDAPAT

iya ..!!
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Suatu sore di
rumah Meluh

Yah, bagaimana ini
uang kita sudah hampir habis,
untuk kebutuhan sehari-hari.
Kebun sudah tidak ada.
AYAH jadi kerja di
perusahaan? bukankah dulu
dijanjikan akan dikasih
kerja?”

Hmmm..
Iya, belum
juga kita
jadi bikin
tembok.
Besok lah
AYAH
dateng ke
kantor.

Pak Tardi mendatangi
kantor perusahaan PT. ANW
untuk minta pekerjaan.

PT.ANW
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selamat pagi,
Pak.
Saya Tardi
dari RT 4.
Saya mau
kerja di
perusahaan
ini seperti
yang pernah
dijanjikan
Pak Rudi

Pak Rudi sudah
kembali ke
Jakarta,
tidak ada bilang
soal itu dan
bapak sepertinya
sudah terlalu tua
untuk kerja di
kebun kami.
Jadi maaf
saja, pak.

Tapi..bagaimana
janjinya? Apa saya
bisa ketemu Manager
Perusahaan? Pak Rudi
itu sudah janji sama
saya waktu
kesepakatan jual
tanah. Saya butuh
pekerjaan.
Uang saya sudah mau
habis, saya makan
dari mana

Pak Rudi tidak pesan
begitu. Manager lagi
keluar, SAAT INI sedang
tidak ada lowongan.
kami sudah ada
pekerja-pekerja LAIN

?

Kurang ajar ..!!
Dasar perusahaan
pembohong!

sebaiknya
bapak pulang
atau saya
panggilkan
satpam
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Ada apa
YAH?

AYAH kesal
sekali dengan
orang kantor,
katanya AYAH
tidak bisa
diterima kerja
dengan alasan
umur AYAH
sudah terlalu
tua
loh kok begitu?
Bukankah mereka
sudah janji akan
jadikan ayah
karyawan?
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Bulan demi bulan berlalu,
desa tempat Pak Tardi tinggal
semakin gersang, tidak ada
lagi pohon-pohonan yang
hijau nan rimbun, yang
terlihat hanyalah hamparan
tunas-tunas sawit.

Keluarga Meluh sudah tidak
ada uang. Pak Tardi jadi sakitsakitan karena uang ganti rugi
tanah yang tidak seberapa
hanya habis untuk biaya hidup
beberapa bulan saja.
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bagaimana ini?
Ibumu juga sudah
susah ambil rotan
dan membuat
anyaman untuk
dijual.

AYAH Seharusnya
mendengarkanmu.
Maafkan AYAH. Tolong jaga
ibu dan adik-adikmu. Bapak
sudah tidak kuat lagi

ayah harus
bertahan,
ayah harus
lihat, kita
akan
sejahtera
lagi

AYAH
sudah
sakit….
sakit
sekali
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yaaaah.......
KENAPA BEGINI
BU ?
??

!
!
h
h
a
a
a
A
Y
A

RELAKAN
AYAHMU,
MELUH,
DOAKAN SAJA
DIA.
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BEBERAPA HARI KEMUDIAN, MELUH MENDATANGI PT ANW

PT ANW

Selamat
pagi, pak.
Saya mau
kerja jadi
buruh sawit
?

Iya bisa
jadi BHL
berapa
umur kamu
?

kerja 6 jam sehari, gajinya
Rp. 38.000,- per hari.
Langsung ke ibu itu aja
biar dia kasih tau kamu
kerjanya.

23 tahun, pak.
Jadi buruh harian
apa saja kerjanya,
berapa gajinya?

kecil sekali
upahnya, apa gaK
bisa naik? Saya
gaK akan bisa
sekolahkan
adik-ADIK saya

terserah
mau atau
tidak.
Kalau kamu
kerja 2 sif,
bisa dapet
dobel

BHL : Buruh Harian Lepas
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Tidak ada pilihan lain, MELUH pun
menerima pekerjaan jadi buruh sawit,
tanpa disediakan alat pengaman maupun
tunjangan kesehatan.

.
.
.
.
?
.
..
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Setelah bekerja selama 3 bulan, dia menemukan
buruh perempuan yang sakit-sakitan akibat
terlalu sering terkena pestisida.

apa baiknya
kita lapor
perusahaan,
supaya
membawa
kakak ke RS
atau klinik

perutku
sakit
sekali

Aku Sudah gaK kuat
lagi. Kalau aku mati,
gimana anak-anakku ?
anakku 2 masih kecil,
sedang bapaknya
entah ke mana

jangan
bilang
seperti itu,
pasti ada
jalan
keluarnya

Kita gaK bisa
tinggal diam.
Harus ada
yang bergerak
menuntut perusahaan
untuk
tanggung jawab
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perusahaan
mana mau
ambil pusing
sama
kesehatan
buruhnya.

Udah lama
aku sakitsakitan
begini,
sejak
kerja di
kebun sawit

jalan
keluar
seperti apa?
Nggak
mungkin
perusahaan
mau
membantu

MELUH mencoba berbicara dengan manajemen
perusahaan untuk menanggung biaya pengobatan
temannya dan membiayai hidup anak-anaknya

Siapa
ibu Narti
?

Pak,
Ibu Narti sudah lama sakit,
apa tidak diobati? Sejak itu
tidak bisa bekerja, anakanaknya kesusahan makan

teman saya pak,
buruh yang
bekerja di
perkebunan
sama saya

saya engga
kenal, dan saya
engga perduli,
Kamu ketemu saya
cuma mau
ngomong itu?!

Buangbuang waktu
saya aja.
Saya sibuk,
kamu cepat
keluar !!

hari sudah sore, waktunya para buruh pulang.

Meluh,
ada apa
dengan
ibu narti
??
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ibu Narti sakit,
dan sudah lama dia
sakit-sakitan,
sementara itu
anak-anaknya
masih kecil

perutnya yang sakit,
saya curiga karena
obat penyemprot.
Setiap hari ibu narti
bekerja menyemprot
hama dengan pestisida,
gaK pakai masker
pelindung

iya saya juga suka pusing,
kemarin tabung pestisida yang
saya pakai bocor, kaki saya
terkena cairan pestisida,
sampai sekarang kulit saya
gatal-gatal dan merah

sakit apa ?

waduh kasihan dia, iya
saya juga pusing
kalau lama - lama
mencium bau obat itu

iya, makanya kita harus meminta kepada
perusahaan untuk memperhatikan
kesehatan buruhnya dan memberikan
pelayanan kesehatan dan alat penunjang
ketika kita sedang bekerja

iya betul
itu

ESOKNYA Pukul 6 pagi MELUH
berangkat ke perkebunan
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seperti biasa, setibanya di perkebunan
kelapa sawit, MELUH dan para buruh
perempuan lainnya, langsung
kelokasi dimana mereka bekerja

MELUH
aku
kerja
di
blok E

ya,,,ya,,,ya
aku di
blok H

Di saat
suasana
begitu sepi,
para buruh
bekerja
berjauhan,
tiba-tiba
MELUH
mendengar
teriakan
minta
tolong
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MELUH terkejut, karena
ternyata laki – laki yang
memeluk temannya, Diang
adalah sang mandor.

Lepaskan
dia..!!!
Mau bapak
apakan teman
saya
!!
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tiba-tiba
mandor
merangkul aku
dari belakang,
dan meraba-raba
aku

kurang ajar,
berani-beraninya
kamu mukul saya!!!

ya sudah
jangan
nangis,
Kita kerja
lagi saja,
nanti
dimarahin
lagi sama
mandor

Mau apa saya,
bukan urusan kamu.
Awas kalau berani
bilang orang,
saya pecat kamu
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MELUH yang
tidak tahan
dengan
perlakuan
perusahaan
merasa tidak
terima dan
mulai
mengajak
buruh
perempuan
lainnya
melakukan
demonstrasi
untuk protes
ke perusahaan

betul,
kalau kita tidak
dikasih masker dan
sarung tangan,
nanti bisa seperti
ibu Narti

bagaimana ini,
kita sebagai
buruh
tapi tidak
diperhatikan
keselamatan dan
kesehatannya

bukan hanya
soal
kesehatan,
tadi aku
hampir saja
diperkosa
sama pak
mandor,
keselamatan
kita pun
tidak aman

kita harus
bertindak

menuntut
perusahaan
agar menjamin
keamanan,
keselamatan
dan kesehatan
kita.

Kalau
perlu,
kita
demo
iya... !!
MAKSUDNYA ?
setuju..!!
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HARI bERIKUTnya, di KANTOR
PERUSAHAAN

bubar
kalian !

Kembali kerja
atau saya pecat
semua!
Kita udah kasih
kerjaan bagus,
jangan minta
macam-macam

k3: Keamanan dan Keselamatan Kerja
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kamu ya
yang bikin
ini semua.

penuhi dulu
tuntutan kami

Kamu saya pecat.
Siapa lagi yang mau
saya pecat?

Iya, kita
kerja lagi
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waduh,
susah aku
kalau dipecat,
nanti anakku
makan apa ?

Para buruh perempuan takut
dipecat, langsung kembali kerja
tanpa dapat hasil. Tinggal MELUH
sendiri, yang disuruh menghadap
mandor perkebunan

sudah
untung
dikasih
pekerjaan
dasar tidak
tahu diri

apa-apan kamu?
Menghasut orang
untuk menuntut
macam-macam
sama perusahaan,

Akh,,,
kamu banyak ngomong,
kamu sudah dipecat.
saya tidak menuntut
macam- macam pak,
kami hanya menuntut
hak kami
sebagai buruh

Sudah, sana keluar..
Awas ya, sekali lagi
kamu
hasut buruh di sini
untuk demonStrasi,
saya masukkan kamu
ke penjara

MELUH keluar dari ruangan
dan segera pulang.
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Ibu, aku dipecat
karena mengajak para
buruh BERdemoNSTRASI untuk
MEMPERJUANGKAN HAK MEREKA.
Tapi aku tidak menyesal,
upah dari perusahaan juga
tidak bisa memenuhi
kebutuhan kita. Kita hanya
jadi sapi perahan
Aku lebih baik cari hasil
hutan untuk dijual.

sabar lah nak.
Tidak mudah
melawan
perusahaan
sebesar itu.
Lagi pula kamu
itu perempuan,
mau ngapain?
Jangan
gegabah.

tapi bu,,,
perusahaan
itu

Perusahaan itu
harus segera
dihentikan.

tidak menjamin
keselamatan
dan kesehatan
para buruh yang
bekerja dan
aku merasa
tidak tahan
dengan itu,
kami ini pekerja
bukan sapi
perahan mereka

ya, mau bagaimana
lagi. Kamu juga
sudah dipecat.

!!!

Lain kali, Ibu harap
kamu bisa lebih
mementingkan
kebutuhan adikadikmu

?
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walau ibunya tidak mendukungnya, meluh
tetap penasaran dan mulai berbicara
dengan tetangganya untuk mencari tahu
mengenai situasi penduduk desa yang
lainnya

Selama ini, ia tidak
pernah mengetahui
situasi desa karena
terlalu sibuk bekerja
dan tidak pernah
menghadiri pertemuanpertemuan di desa.

bu,,
bagaimana
kabar Desa
??

ya
begini lah sepi,
para penduduk
desa pergi
keluar desa
mencari
pekerjaan
lain

??
30

MELUH pun berjalan melihat
keadaan desa yang sepi

Dari upayanya, ia
mengetahui bahwa
sejak perusahaan
masuk ke desa,
penduduk desa selain
kehilangan tanahnya
untuk pembayaran yang
tidak seberapa, juga
mulai kesulitan untuk
mengambil hasil hutan
di sekitar desa, yang
terus dibabat oleh
perusahaan untuk
perluasan kebun
perusahaan
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Penduduk desa tidak berani
berhadapan dengan perusahaan
yang mempekerjakan premanpreman desa untuk menjaga
perkebunannya dan terus
didukung oleh aparat desa yang
mendapatkan keuntungan dari
perusahaan.
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Karena keluarga MELUH
tidak lagi punya uang, Meluh
meminta izin untuk berangkat
ke kota mencari pekerjaan.

apa ada
perusahaan atau
toko yang mau
menerima kamu
kerja

kamu mau
kerja apa di
kota, nak ?.
Sementara
pendidikan
kamu hanya
sampai SMP

iya nak
kamu
Hati- hati

ESOK HARINYA ...

ibu aku berangkat
ke kota, doakan
aku dapat kerja

prt: pekerja rumah tangga

kita sudah tidak
punya uang untuk
hidup dan adik–adik
butuh biaya untuk
sekolah, aku mau
cari pekerjaan
meski jadi PRT
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MELUH telah tiba di kota
dan mendatangi alamat
kontrakan temannya.

permisi
apa benar
disini
kontarakanya
Inur

iya, betul
nanti saya
panggilkan

Inur,,,
inur ada
yang cari
kamu

34

Astaga, MELUH
sedang apa kamu
disini ?

Inur,
aku mau
mencari
kerja, bisa
bantu aku
carikan? kerja
rumah tangga
juga nggak
apa-apa

Oh.. begitu,
kebetulan ibu
kos ku sedang
mencari PRT. Ayo
aku antar
ketemu dia
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ayo masuk

Beberapa bulan berlalu, MELUH
bekerja sebagai PRT di sebuah
keluarga yang baik hati.

hmmm..
demoNstrasi lagi.
Masyarakat menuntut
tanah yang dicaplok
perusahan sawit
PT . ANW

PT. ANW?
Kok namanya
sama seperti
di kampungku.

BERITA
LENGKAPNYA
ADA DI KORAN
TUH

Boleh saya
pinjam
korannya
bu?
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tanah ayah saja
dibeli sama perusahaan,
tapi harganya murah.
Janjinya akan dipekerjakan,
tapi bohong belaka.
Masyarakat yang laen juga
digitukan

waduh, ini sama
banget kasusnya
dengan di kampung
saya, perusahaan
terus menerus
membuka lahan di
tanah warga dengan
mengiming-imingi
pekerjaan

at
arak
masy saja
diam
?

iya kah ?
Ada ganti
rugi gaK ?

Wahhhh,
jangan
dibiarkan itu.
Ayo, kita bawa
kasusmu ke
teman saya,
Aktivis
lingkungan

Wah..
masyarakat takut,
untuk nuntut
perusahaan, karena
diancam akan
dipenjarakan bu
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MELUH datang ke kantor
LSM pemerhati lingkungan
diantar majikannya.

jadi bagaimana
di kampung mu ?,

aku dengar
cerita dari ibu
sinta katanya
PT. ANW juga
buka PERKEBUNAN sawit
di sana

Iya, bu, betul, saya juga pernah jadi
buruh di perkebunan sawit itu, dan
saya pernah melakukan aksi
demonStrasi, untuk menuntut Hak,
keselamatan, kesehatan Buruh, tapi
gagal dan saya dipecat
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Hebat sekali kamu,
berani, terus
bagaimana kondisi
kampung mu
sekarang

PT. ANW itu,
izinannya
belum beres,
atau belum
clear and
clean

Oooo iya tentu
saja, silahkan
bawa dokumennya

DAS : DAERAH ALIRAN SUNGAI

saat ini lahan masyarakat
sudah tidak ada, hutan sudah penuh
dengan sawit, masyarakat sangat
kesulitan masuk hutan meski hanya
untuk mencari kayu bakar, dilarang
masuk ke lahan itu, dan dijaga
preman perusahaan

PT. ANW sudah melanggar
PERATURAN YANG ADA DI
KALIMANTAN TENGAH mengenai
5 km dari das, YANG
MERUPAKAN hak
masyarakat ADAT.
PT. ANW MALAH
pakai untuk pembibitan

saya mau minta
saran bagAimana
caranya kami biar
bisa melawan
perusahaan itu
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selama ini kami
tidak tau, jadi
kami diam saja,
Bisakah saya
minta berkasberkas
dokumen itu?
Kalau ada
dokumen ini,
mudahmudahan
masyarakat
jadi percaya
sama saya

masyarakat harus
kompak dulu, dan
bersatu untuk
melawan

??

Beberapa bulan
berlalu, MELUH
sering diskusi dan
mencari informasi
mengenai
Kecurangan
PT ANW. Dan MELUH
pulang
kekampungnya
dengan membawa
beberapa berkas
untuk diperlIhatkan
kepada masyarakat.

MELUH sedih melihat keadaan
k a m p u n g ya n g s e m a k i n
gersang, serta sungai yang
semakin keruh.

Ternyata PT. ANW itu,
perizinannya belum BERES,
dan melakukan banyak
kecurangan dengan membayar
rendah ganti rugi lahan

senang sekali
melihat kamu
sehat dan
makin cantik

ibu ini ada-ada
saja, oh iya bu, aku
disana banyak tahu
tentang perusahaan
sawit yang ada di
kampung kita
termasuk di
wilayah hak kelola
masyarakat 5 km
dari das sungai.
Belum lagi
pelanggaran hak
buruh, khususnya
perempuan.
pokoknya
masyarakat harus
tau hal ini dan
mengambil alih
lahan mereka
kembali

dan menggarap lahan
masyarakat untuk
pembibitan,

jangan gegabah
nak, jangan sampai
kamu mati sia-sia,
yang kamu lawan itu
perusahaan yang
sangat besar
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MELUH mulai meyakinkan penduduk
kampung dengan dokumen dokumen
dan beberapa koran yang dibawanya

Termasuk mengangkat masalah
perusahaan sawit tersebut di
dalam rapat desa
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Bapak-bapak sekalian,
mumpung lagi
ngumpul, penting
kalau kita membahas
mengenai perusahaan
sawit yang ada
di desa ini

??

Sejauh mana
mereka membawa
kesejahteraan
pada masyarakat
desa ini seperti
janji mereka

Apa maksudnya?
Perusahaan
jelas telah
membangun
desa ini dengan
menyediakan
lapangan
pekerjaan dan
membangun
jalan-jalan di
desa.

siapa itu ?

lapangan
pekerjaan
apa....?
Ayah saya
ditolak bekerja,
katanya terlalu
tua. Saya hanya
jadi buruh
harian dibayar
kecil sekali.
Jalan-jalan
yang dibangun
pun untuk
kepentingan
truk-truk
perusahaan.

anaknya
Pak Tardi

mau apa dia
datang ?
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Sejak
perusahaan
masuk, apa
masyarakat
meningkat
penghasilannya
?

Jelas meningkat.
Sudah tidak usah
bicara lagi. Ini
bukan pertemuan
untuk itu. Terima
kasih bapak-bapak
sekalian atas
kehadiran. Selamat
malam.

tapi benar juga
apa yang
diomongkan

perempuan yang
tadi berani bicara
itu, kayaknya yang
beberapa waktu
lalu dipecat
karena protes
ke perusahaan
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ah tahu apa dia.
Paling paling juga
karena tidak terima
dipecat, stres
barangkali

selain itu,
buat apa
perempuan
keluar
malam-malam
ikut
pertemuan.

MELUH merasa tidak terima dengan hasil
pertemuan desa, dan tetap berupaya
mempengaruhi masyarakat di desa itu
untuk melakukan gerakan menghadapi
perusahaan sawit yang telah
memperburuk kehidupan masyarakat desa,
tanpa memenuhi janji-janjinya ketika
akan masuk, bahkan melanggar hak-hak
pekerjanya. Merasa kesulitan menghadapi
para laki-laki yang tidak mau
mendengarkannya, MELUH memulai dengan
mempengaruhi para perempuan melalui
pertemuan pengajian.
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Ibu-ibu sekalian, apa ibu-ibu sadar bahwa
sejak perusahaan masuk dan kita kehilangan
tanah kita, hidup kita justru semakin sulit?
Kita dibujuk untuk menjual TANAH kita
dengan harga murah, kita jadi kehilangan
sumber penghidupan kita. Hutan-hutan di
sekitar desa kita, dibabat saja, sampai kita
susah untuk cari ranting atau ambil Rotan.
Kalau ini didiamkan terus, ladang kita hilang,
hutan kita habis, tErus kita mau hidup gimana?
Kerja yang mereka kasih, gaK bisa menuhin
kebutuhan kita dan gaK semua bisa kerja di
situ. Yang dapet banyak uang hanya orangorang tertentu aja

Trus kita mau
gimana? Suami saya
juga udah ngeluh
terus, tapi ga bisa
apa-apa

ya kita harus melawan.
Perjuangin hak kita
untuk hidup, untuk
bisa ngelola hutan
kita

mau melawan
BAGAimana?
Lagipula kita
perempuan
bisa apa

bagaimana caranya?
Sedangkan mereka
membayar preman–
preman untuk
menjaga
perusahaanya

waduh,,,
mau melawan
perusahaan
yang besar
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Ibu bisa mulai dengan bicara dengan suami
ibu. Masyarakat desa ini harus bersatu
supaya kuat, supaya bisa saling menjaga
dan menghadapi orang-orang perusahaan.
Justru kalau masyarakat bersatu, kita
akan gampang mencegah perusahaan sawit
memperluas perkebunannya apakah kita mau
hutan kita perlahan habis dan diganti
dengan sawit semua?
sebelum perusahan
memperluas
perkebunannya kita
harus hentikan, demi
anak cucu
ibu – ibu

ya ,, nggak lah,
kalau pohon
sawit semua,
bagimana kita
makan? “

apa buktinya
kalau perusahaan
itu sudah
melanggar hak
kita, kita tidak ada
bukti

ini buktinya, perusahan PT. ANW sudah
mencaplok lahan kita, seperti yang
ditegaskan di dokumen ini, bahwa 5 km
dari das sungai, lahan tersebut hak
kelola masyarakat dan jika ada
peRluasan lahan harus ada
pemberitahuan dan konsultasi
Dengan masyarakat.
Nah apakah perusahaan,
pernah mengadakan
konsultasi persetujuan
dengan masyarakat. ?

Apakah kita mau
membiarkan
kampung dan
tanah kita
habis? Atau kita
mau melawan?

TIDAK pernah ada
paling masyarakat
rapat dengan kepala
desa dan itu pun
bapak-bapaknya saja
yang diundang

betul juga
kata MELUH

harusnya sih
kita melawan
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Setelah pengajian
usai, ibu-ibu
pengajian
berkomunikasi
dengan suami dan
keluarga mereka
mengenai dampak
buruk perkebunan
kelapa sawit pada
desa dan hutan
mereka

bener juga yang di
bilang MELUH itu, kita
telah dibodohi
perusahaan

walah kamu jangan
percaya begitu saja,
bisa jadi dia bicara
seperti itu dia punya
kepentingan

kepentingan
apa ?
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nah itu MELUH,
pangGil, panggil

apa benar
dokumen dan
koran yang
kamu bawa itu ?
sebenarnya
kamu punya
kepEntingan
apa sih

saya tidak mempunyai kepentingan, saya lakukan ini demi
Kampung kita dan masyarakat
Desa ini. SAAT INI DI KOTA DAN
BEBERAPA WILAYAH DI kalimantan
SEDANG RAMAI BERDEMONSTRASI
AGAR PT ANW DITUTUP

ADA YANG melakukan
demonStrasi di kantor
bupati, menuntut lahan
mereka yang di caplok
perusahaan

demonStrasi ?
kemana

UJU
SET
!!
UJU
T
E
S

!!

waduh,, kalau benar
kita juga harus
melakukan hal yang
sama, biar kita bisa
masuk hutan lagi,
setuju nggak ?
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Hari berganti hari,
bulan berganti
bulan, bukan hal
yang mudah untuk
mempersatukan
masyarakat desa
untuk melawan
dan memperjuangkan hak
mereka atas
sumber daya
hutan. Tapi MELUH
dan para ibu-ibu
tidak patah arang

terima
kasih,

Dalam
pertemuan ini
saya ingin
menyatukan
pandangan
kita terkait
perjuangan
dalam
Melawan
perusahaan
sawit yang
ada di desa
kita.
Bagaimana
bapak dan
ibu?

bapak-bapak dan ibuibu, saya senang sekali
bisa berkumpul.

sangat
setuju,
kapan
kita
mulai
bergerak
??

jangan terlalu
lama, nanti keburu
habis hutan kita

sepakat,
tapi sebaiknya
kita bicara
dengan kades
dulu,
besok kita
datang ke
Balai desa
untuk bertemu
kades
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meluh dan beberapa
masyarakat mendatangi
balai desa untuk
bertemu kades, namun
tidak berhasil
Permisi, kami ingin
bertemu Pak Kades
apakah beliau ada
?

Kami ingin bicara mengenai
keadaan Desa yang semakin
hari semakin gersang dan
masyarakat pun sulit untuk
mencari nafkah dan masuk
ke hutan

memangnya
siapa kalian?
Mau jadi
pahlawan
kesiangan
Ha..ha...Ha
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Maaf Pak
kami hanya ingin
berbicara dengan
pak Kades, tapi jika
tidak bisa tolong
sampaikan sama
beliau keluhan
kami,
atau besok kami
kembali lagi
ke sini

Walaupun gagal
menemui kepala desa,
tidak menyurutkan
semangat MELUH dan
masyarakat lain untuk
memperjuangkan
haknya. Dan akhirnya
mereka berhasil
menyatukan sebagian
masyarakat untuk
bergerak bersama
menuntut hak-hak
mereka.
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Pagi itu ratusan
masyarakat
berkumpul di
depan kantor PT.
ANW, para
demonstran ini
terdiri dari buruh
perkebunan,
tokoh adat, tokoh
masyarakat dan
masyarakat desa.
Mereka bersatu
memperjuangkan
hak mereka atas
hutan yang selama
ini mereka kelola

Mau apa kalian,
sudah sana pulang!
Bubar! Bubar
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Kami kesini mau
berbicara baik-baik
dengan bapak-bapak pemilik
perusahaan ini, kami mau minta
perusahaan bertanggung jawab
dengan hilangnya sumber mata
pencaharian masyarakat
di desa ini
Kamu lagikamu lagi,
ga kapok
kamu ya?

GaK takut di
penjara kamu,
kalian-kalian ini
bukannya buruh
di perusahaan
ini, kalau kalian
tidak mau
bekerja nanti
semua dipecat

Pecat saja..
pecat saja
kami semua…
perusahaan akan
rugi kalau kamikami para buruh
yang ratusan ini
memutuskan
untuk berehenti

Jadi kalian ini
maunya apa?
Kami ingin
tanah kami
kembali
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perusahaan
ini izinnya
belum jelas

Kembalikan
hutan
kami

Kembalikan
hidup
kami

urusan izin perizinan
masyarakat tidak usah ikut
campur, karena itu urusan
perusahaan dengan
pemerintah

tetap saja kami yang
terkena dampaknya. Kami
ingin perusahaan ini
keluar dari desa.
Karena perusahaan ini
tidak mensejahterakan
kami

Hari berganti hari, meluh bersama
warga terus berusaha
memperjuangkan hutan mereka,
salah satunya dengan bertemu
dengan pihak pemerintah daerah.
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meskipun begitu, Pihak perusahaan
tetap tidak menggubris tuntutan
masyarakat, sehingga masyarakat
melakukan aksi kembali dengan
mencabuti bibit sawit yang ditanam di
lahan mereka.

Setelah beberapa kali melakukan
demoNstrasi dan melakukan
pertemuan antara masyarakat dengan
pemerintah daerah dan pihak
perusahaan. Akhirnya pemerintah
daerah menutup paksa perusahaan.
Masyarakat kembali menggarap lahan
dan merayakan keberhasilannya
dengan membersihkan lahan tersebut
secara bergotong royong
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Matahari menyinari hutan yang rimbun.
MELUH dan ibunya sedang
mengumpulkan ranting di hutan.

ANDAI
ayah masih di sini
ya bu, melihat
hutan ini bisa
kembali lagi di
kelola
masyarakat

ibu sangat bangga
padamu, dan ibu sangat
yakin ayahmu pasti
bangga dengan
perjuangan kamu
untuk desa ini
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Komik ini menuturkan kisah perjuangan Meluh, seorang perempuan Dayak yang
memperjuangkan hak masyarakat atas lahan dan sumber daya hutan yang dirampas
oleh PT. ANW, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar yang sudah
membuka wilayah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Perjuangan Meluh
penuh dengan kerikil tajam, namun tidak memadamkan semangatnya untuk
memperjuangkan hutan, karena hutan bagi Meluh adalah “Hidup”.
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