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PT. Rimba Mujur Mahkota Bohongi Masyarakat Buburan dan Bintuas
Monday, 21 January 2008

Madina,(APIndonesia.Com). Akibat janji Direktur Utama PT. Rimba Mujur Mahkota (RMM) tidak pernah ditepati, maka
warga desa Bintuas dan Buburan Kab. Mandailing Natal (Madina) Sumatra Utara, mengancam akan memanen sendiri
kelapa sawit perusahan tersebut yakni afdeling 2 dan 3 pada tanggal 30 January 2008 mendatang.
Tokoh adat, Marwazi Lubis yang mewakili masyarakat Buburan dan Bintuas mengatakan hal itu kepada pers di
Panyabungan kemarin (20/1). PT. RMM adalah anak perusahaan PT. Mujur Timber Group (MTG) milik Adenan Lis,
gembong illegal logging di Kabupaten Madina, Sumut. Adenan sampai saat ini menjadi buron polisi karena terlibat
berbagai kasus. Marwazi dan rombongan baru saja pulang dari Medan, dimana kantor pusat PT. MTG berdomisili,
meminta jawaban tertulis dari pihak Perusahaan PT.RMM terkait janji-janji mereka yang sudah 10 tahun tidak terealisir.
Mengingat sudah berlarutnya janji itu, kami sudah melayangkan surat kepada Kapoldasu,Kapolres Madina dan Kapolsek
Natal. Surat itu intinya melaporkan sikap dan perbuatan PT. RMM yang selalu alpa dengan janjinya. Terkesan PT
RMM telah membohongi dan mempermainkan masyarakat Buburan dan Bintuas. Sementara kami ingin tahu apa
alasannya, ujar Marwazi. Selain itu, tokoh masyarakat Bintuas Masmudin dan Buburan Mahyudin telah pula mengirim
surat kepada PT RMM tanggal 13 Januari lalu. Surat itu dikuatkan oleh Kepala Desa, LPM, dan BPD serta Alim Ulama
setempat. Surat itu mendukung surat sebelumnya tanggal 19 Nopember 2007 lalu yang isinya mengenai kekecewaan
masyarakat Buburan dan Bintuas. Surat itu juga ditembuskan ke Kapolda Sumut. Masyarakat Buburan dan Bintuas
sudah kewalahan dan kecewa berat dengan ketidak hadiran management PT. RMM pada pertemuan yang difasilitasi
oleh Pemda setempat, pada tgl. 21 Nopember 2007. Kemudian pada rapat tanggal 10 Desember 2007 lalu di Ruang
Rapat Bupati Madina, kembali management PT RMM tidak hadir.
Merasa didzolimi selama 10 tahun, masyarakat
Bintuas dan Buburan menuntut management PT.RMM dan instansi terkait sehububngan dengan pembangunan dan
pembukaan kebun plasma kelapa sawit sejak tahun 1998 s/d sekarang.
Kebun Sawit PT.RMM terdiri dari 9 Afdeling.
Setiap afdeling seluas 600 ha. Semuanya lahan dan kebun itu sudah berproduksi sejak tahun 2003. Ironisnya,
masyarakat tidak pernah kecipratan apa-apa dari PT.RMM, pada hal itu hasil dari tanah hak Ulayat Hukum Adat kami,
ujar tokoh masyarakat itu. Masyarakat Buburan dan Bintuas sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan
haknya, namun sampai saat ini tidak ada titik penyelesaian. Ada apa sebenarnya yang terjadi, mana niat baik Investor
itu,? Tanya mereka. Masyarakat desa tersebut berkesimpulan bila management PT. RMM tidak menjawab surat
mereka sampai pada tgl 30 January 2008 mendatang, itu berarti pihak PT.RMM sudah menyetetujui tuntutan kami yakni
afdeling 2 dan 3 tiga dan dua akan kami panen bersama, ujar tokoh masyarakat itu. Mereka tidak bertanggungjawab
jika masyarakat Bintuas dan Buburan akan mengambil sikap sendiri terhadap perkebunan sawit tersebut. Padahal
sebelumnya ada perjanjian antara management PT RMM dengan masyarakat Buburan dan Bintuas tentang tapal batas
lahan untuk perkebunan sait tersebut.(Khoirullah Lubis/Safruddin Nasution).

http://apindonesia.com/new

Menggunakan Joomla!

Generated: 6 December, 2013, 17:18

