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MOTTO

ۚ
ۗ

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah

kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan,
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di
tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu
mendapat petunjuk. (QS. Ali 'Imran [3]: 103)
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik pembakaran mesin air milik PT. Fajar
Pematang Indah Lestari (FPIL) yang dilakukan oleh warga Desa Teluk Raya,
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai tujuan diantaranya
adalah Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya konflik antara masyarakat Desa
Teluk Raya dan PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) yang berdampak
pembakaran mesin air milik korporasi dan untuk mengetahui bagai mana proses
penyelesaian konflik atara masyarakat Desa Teluk Raya dan PT. Fajar Pematang
Indah Lestari (FPIL) yang sampai kerana hukum kemudian mengetahui kendalakendala apa saja yang ditemui dalam proses penyelesaian konflik. Skripsi ini
menggunakan penelitian kualitatif dengan analisa data yuridis empiris dengan
metode pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Dari
penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Faktor
Penyebab terjadinya konflik pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang Indah
Lestari yang dilakukan oleh warga Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi adalah dikarenakan timbulnya keresahan masyarakat
terhadap genangan air yang membanjiri lahan persawahan masyarakat. Terjadiya
banjir yang menenggelami persawahan masyarakat ini membuat masyarakat
memberikan peringatan melalui musyawarah yang ditengahi oleh Camat Kumpeh
Ulu agar pihak PT. Fajar Pematang Indah Lestari sementara menghentikan
kegiatan pemompaan air keluar kawasan perusahaan, tetapi hasil musyawarah
tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan. Prosess penyelesaian konflik
pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga Desa
Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi melalu beberapa
tahapan yaitu Pelaporan, Penyidikan, Penyelidikan, Mediasi, dan Negosiasi.
Adapun kendala-kendala yang dihapi dalam proses perdamian konflik
pembakaran mesin air milik PT. Fajar Pematang Indah lestari dan Desa Teluk
Raya antara lain sebagai berikut: Terpautnya masalah sengketa lahan terdahulu,
Negosiasi lahan sengketa yang akan dijual.
Kata Kunci : Konflik, Alternatif penyelesaian.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain
di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan
dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya
cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut.
Sementara semakin meningkat usianya manusia mulai mengetahui, bahwa dalam
hubungannya dengan warga lain dari masyarakat dia bebas, namun dia tidak boleh
berbuat semaunya. Hal itu sebenarnya telah dialaminya sejak kecil, walaupun
dalam arti yang sangat terbatas. Dari ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dia
belajar tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan
apa yang terlarang.
Hal ini lama-kelamaan menimbulkan kesadaran dalam diri manusia,
bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan
yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaatikarena merupakan
pegangan baginya.1
Hidup bermasyarakat adalah bercampur dan bergaul dengan sesamanya
untuk dapat memenuhi segala kebutuhan agar dapat hidup layak sebagai manusia.
Dalam hidup bermasyarakat yang penting adalah sesama manusia melakukan
kerja sama yang positif sehingga kerja sama itu secara konkret dapat membawa
keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut.

1

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 1.

1

2

Manusia saling mempunyai kebutuhan yang tidak dan diwujudkannya seorang diri
saja tanpa bantuan dari manusia lainnya maka untuk itu mereka harus hidup
bermasyarakat.
Sedangkan kebutuhan-kebutuhan tersebut beraneka ragam bentuknya
sesuai

dengan

kepentingan

masing-masing.

Setiap

anggota

masyarakat

mempunyai kebutuhan dan mempunyai kepentingan. Ada kebutuhan yang sama
dan ada pula yang bertentangan, misalnya kepentingan si penjual dan kepentingan
si pembeli, kepentingan si penjual adalah untuk menerima uang, sedangkan
kepentingan si pembeli adalah untuk menerima barang yang dibelinya.2 Dengan
adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda di dalam masyarakat tersebut
maka sering terjadi pertentangan-pertentangan antara satu kepentingan dengan
kepentingan lainnya. Namun di sisi lain, kepentingan setiap manusia di dalam
masyarakat tidaklah selalu sama, sehingga hal yang demikian dapat saja
menimbulkan ketidakseimbangan, ketegangan, maupun konflik di dalam
masyarakat tersebut.3
Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang
berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.4 Pada
umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena
pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada
pertentangan dan peperangan internasional. Konflik artinya percekcokan,
perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar
2

Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2004). hlm. 1-2.
Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu hukum (Riau: Suska Press. 2014). hlm. 5.
4
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada
MediaGroup. 2011). hal. 345.
3

3

anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.5 Dalam
pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung
dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang
dengan ancaman kekerasan.6
Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik
adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau
masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara
salinhm, menantang dengan ancaman kekerasan.
Sama halnya dengan kejadian pembakaran mesin air PT.FPIL yang terjadi
pada tanggal 01 November 2018 di Desa Teluk Raya, karena adanya pertentangan
kepentingan yang memicu konflik di antara warga desa Teluk Raya dan PT Fajar
Pematang Indah Lestari (FPIL), berawal dari kurang terukurnya system perairan
inilah berdampak banjirnya lahan persawahan masyrakat Desa Teluk Raya yang
berujung dengan pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL)
akibat kesalnya masyarakat desa.
Adapun perbuatan yang dilakukan oleh PT. Fajar Pematang Indah Lestari
(FPIL) tersebut merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan
memberi danpak buruk terhadap lingkungan, hal ini dapat dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum, dimana PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL)
seharusnya dapat dikenakan sanksi-sanksi yang tertuang pada Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

5

W.J.S PoerWadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
hal. 587
6
Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hal. 99

4

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.7
UU PPLH No.32 Tahun 2009 tentang:
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melestarikan
fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.8
dan PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas, yang seharusnya bisa saja dituntut oleh
masyarakat Desa Teluk Raya andaikan saja masyarakat tidak langsung main
hakim sendiri dengan langsung membakar mesin air milik perusahaan sebagai
sumber masalah, dapat disayangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Teluk Raya tersebut juga merugikan pihak peruhasaan, sehingga
pihak perusahaan langsung mengangkat permasalahan ini kerana hukum sebagai
bentuk perbuatan melawan hukum dan melaporkan dengan pasal 187 KUHP atau
170 KUHP, proses hukum antar kedua belah pihak ini terhenti sampai ke proses
penyidikan9. Berdasarkan latar belakang diatas maka penetili tertarik untuk
meneliti dan mengangkat judul: Proses Penyelesaian Konflik Pembakaran
Mesin Air PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) dan Warga Desa Teluk
Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

7

KUHPerdata pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9
Observasi, 15 Juli 2019
8
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang yang di kemukakan diatas, maka penulis
merumuskan masalah sebangai berikut:
1.

Apa faktor penyebab terjadinya konflik pembakaran mesin air yang dilakukan
oleh warga Desa Teluk Raya?

2.

Bagaimana proses penegakan hukum terhadap penyelesaian konflik
pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga
Desa Teluk Raya?

3.

Kendala apa saja yang ditemui dan upaya apa saja yang dilakukan untuk
mengatasi kendala dalam proses penyelesaian konflik pembakaran mesin air
PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga Desa Teluk Raya?

C. Batasan Masalah
Penelitian masalah yang semacam ini barangkali sudah melimpah dengan
berbagai macam pendekatan yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Untuk
menfokuskan pembahasan penelitian ini, maka bahasan dibatasi menghindari
perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup obyek yang akan dikaji
agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang
diteliti serta tujuan yang dicapai, maka Penulis melakukan pembatasan pada
proses penyelesaian konflik pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang Indah
Lestari (FPIL) oleh warga Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro
Jambi.
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Tujuan

penelitian

pada

hakikatnya

adalah

keinginan

untuk

mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti. Adapun tujuan peneliti
berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan :
a.

Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya konflik antara masyarakat Desa
Teluk Raya dan PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) yang berdampak
pembakaran mesin air milik korporasi.

b.

Untuk mengetahui bagai mana proses penegakan hukum terhadap
penyelesaian konflik pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang Indah Lestari
(FPIL) oleh warga Desa Teluk Raya

c.

Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dan upaya apa saja yang
dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses penyelesaian konflik.

2.

Kegunaan Penelitian
Dalam kegunaan penelitian diuraikan tentang temuan yang dihasilkan dan

kegunaannya bagi kepentingan teoristis, ataupun praktis.10 Adapun yang menjadi
kegunaan penelitian ini adalah:
a.

Secara Teoristis
Agar

penelitian

ini

dapat

menadi

sumbangan

pemikiran

bagi

perkembangan tentang hukum pidana dan diharapkan menjadi kontribusi dalam
memperkaya pengetahuan mengenai penyelesaian konflik pembakaran mesin air
PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga Desa Teluk Raya.
10

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, tesis, Serta Disertasi, (Kerinci:
STAIN Kerinci Press, 2015) hlm. 57
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b.

Secara Praktis

1) Secara akademis dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan
kepada pembaca umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan proses
penyelesaian konflik pembakaran mesin air korporasi antar PT. Fajar
Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga Desa Teluk Raya.
2) Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat melengkapi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana stara satu (S1) pada Hukum Pidana Islam Fakultas
Syari‟ah UIN STS Jambi dan tulisan ini diharapkan bisa menambah
perbendaharaan referensi kepustakaan di Fakultas Syari‟ah dan bagi
mahasiswa yang mengkaji permasalahan tentang proses penyelesaian konflik
pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga
Desa Teluk Raya.
3) Bagi instansi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait topik penelitian
penulis.
E. Kerangka Teori
1.

Proses Penyelesaian Perkara
Berbicara mengenai proses tidak lepas dari yang nama jalan ataupun

langakah-langkah dalam mencapai sesuatu yang dituju, hal ini sesuai arti Proses
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan sebagai “rangkaian
tindakan atau perbuatan; pengolahan yang menghasilkan produksi”.11 Sedang

11

http://kbbi.web.id/perkara, diakses tanggal 26 Juni 2019, Jam 18:16 Wib
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penyelesaian adalah bagian dari proses berfikir dan sering dianggap merupakan
proses paling konpleks.12
Beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap
perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah:
a.

Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik
aduan yang bersifat absolut maupun aduan.

b.

Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman
pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut.

c.

Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan
“kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.

d.

Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum
administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

e.

Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan
dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan
diskresi.

f.

Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke
pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum
yang dimilikinya.

g.

Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum
pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.13
Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara

perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum)
13

Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem
Hukum Pidana Indonesia. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009). hlm.25.
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yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan
keperdataan (mis perselisihan tentang perjanjiann jual beli, sewa, pembagian harta
bersama, dsb).
Secara sederhana penyelesaian perkara yaitu kegiatan akhir atau hasil yang
didapat dari proses sehingga menemukan sasaran yang ingin dicapai sehingga
mampu untuk diproduksi, Keputusan apa yang bisa diterapkan atas tindak pidana
yang telah diperbuat.
Proses penyelesaian suatu perkara biasanya ditempuh dengan dua cara
yaitu secara litigasi dan non litigasi, kedua cara ini tergantung dari tindakan
perkara yang dilakukan. Penyelesaian perkara secara litigasi yaitu proses
penyelesaian perkara dengan menempuh jalur Pengadilan, sedangkan non litigasi
yaitu proses penyelesaian perkara dengan menempuh jalur diluar pengadilan. Jalur
non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa Alternatif, penyelesian
perkara diluar pengadilan ini diakui didalam peraturan perundang-undangan di
indonesia.
Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian
perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase)
tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,14 dalam Pasal 1 angka 10
dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution)

14

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa
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adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara:
1) Negosiasi.
Negosiasi (negotiation) adalah proses tawar menawar dengan jalan
berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau
organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain. Negosiasi juga diartikan
suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak
yang berpekara. Sementara itu, yang harus diperhatikan bagi para pihak yang
melakukan perundingan secara negosiasi (negotiation) harus mempunyai itikad
baik untuk menyelesaikan dengan damai.15
2) Mediasai.
Mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ke tiga netral yang tidak
memiliki kewenangan untuk memutuskan. Pihak ke tiga yang disebut sebagai
mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk
menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak di dalam negosiasi untuk mencapai
kesepakatan.16
3) Konsiliasi.
Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju
untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada Komisi baik permanen
ataupun ad hoc, di mana tugas konsiliasi ialah mempelajari sebab-sebab
timbulnya sengketa dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian secara tidak
memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak.17
15

http://dhyladhil.blogspot.com/2011/05/penyelesaian-sengketa-dengan-negosiasi.html,
diakses pada kamis, 06 Maret 2020, Jam 18:03 Wib
16
Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, Mendayagunakan Mekanisme Alternatif
Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia (Jakarta: Walhi, 1992), hlm. 3.
17
Wahyuningsih, Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia,
2012), hlm. 17.
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4) Arbitrase.
Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saat
ini, cara penyelesaian sengketa sering mendapatkan perhatian dan digunakan oleh
berbagai kalangan, terutama mereka yang berada dalam dunia bisnis, sebagai cara
penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan
penyelesaian melalui pengadilan.18
Dengan melalu proses non litigasi atau proses penyelesaian perkara
dengan menempuh jalur diluar pengadilan inilah kita dapat melakukan mediasi
atau musyawara sampai mencapai kemufakataan bersama dengan rasa
kekeluargaan, sebagaimana mencerminkan dan mengamalkan sila ke-4 dalam
pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan”.
2.

Konflik
Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang

berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.19 Berbicara
mengenai teori konflik perspektif Ibn Khaldun, maka dapat dilihat setidaknya ada
tiga pilar utama yang harus mendapatkan perhatian yaitu: pertama, watak
psikologis yang merupakan dasar sentimen dan ide yang membangun hubungan
sosial diantara berbagai kelompok manusia (keluarga, suku dan lainnya); kedua,
adalah fenomena politik, yaitu berhubungan dengan perjuangan memperebuttkan
kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti dan negara; dan
18

Djafar Al Bram, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), hlm. 7.
19
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011), hlm. 345
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ketiga, fenomena ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebetuhan
ekonomi baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat maupun negara.20
Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial,
sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap
ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat
merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa
berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang
selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya
konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.
Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki
kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak,
tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat
diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga
menimbulkan beberapa aksi kekerasan.
Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga
menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.
Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses

sosial yang

berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang
saling menantang dengan ancaman kekerasan.21
Menurut Soerjono Soekanto dalam mencapai tujuannya, setiap individu
atau kelompok akan menggunakan segala cara termasuk ancaman atau kekerasan

20

Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman (Yogyakarta: PUSTAKA
PELAJAR, 2004), hlm. 80.
21
Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1998) hal. 156
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sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut
dengan konflik.
Sedangkan pendapat lain menurut Gillin 1948 konflik adalah proses sosial
dimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara lansung
menantangpihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, singkatnya
dapat dikatakan bahwa konflik mengacu pada perjuangan diantara pihak yang
bersaing, berusaha untuk mencapai tujuan, berusaha untuk menghilangkan lawan
dengan membuat pihak lain tidak berdaya.
Max Weber juga mengartikan konflik sebagai hubungan sosial, apabila
sepanjang tindakan yang ada didalamnya secara sengaja ditujukan untuk
melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian,
konflik merupakan suatu hubungan social yang dimaknai sebagai keinginan untuk
melaksanakan kehendaknya pada pihak lain.22
Menurut Gamble: “Konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapatpendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang
bertentangan” termasuk juga “perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai”.
Deutch dalam Bergger, dalam Hamidi, mengatakan bahwa konflik itu akan
muncul apabila ada beberapa aktivitas yang saling bertentangan. Bertentangan itu
adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri,
menyakiti, atau membuat tindakan atau aktivitas orang lain menjadi tidak atau
kurang berarti ataupun kurang efektif. Dan kalau melihat sumbernya, bahwa

22

https://guruppkn.com/pengertian-konflik-menurut-para-ahli diakses pada 20 Februari 2020,
08:30 Wib
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konflik itu paling tidak mempunyai sumber penyebab, sebagaimana dikatakan
berikut:
a. Kompetisi; satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak
lain.
b. Dominasi; satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya
dibatasi dan dilanggar.
c. Kegagalan; menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian
tujuan.
d. Provokasi; satu pihak sering menyinggung perasaan pihak lain.
e. Perbedaan nilai; terdapat patokan berbeda dalam menetapkan benar salahnya.
Konflik ada secara tidak kekerasan dengan cara kekerasan, kekerasan
secara umum menurut Kadish dalam Nitibaskara, menyatakan kekerasan itu
menunjuk pada semua tingkah laku yang mana bertentangan dengan undangundang atau hukum yang berlaku, baik berupa sekedar ancaman saja maupun
sudah merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kematian pada
seseorang dan atau pada banyak orang.
Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik
adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau
masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara
saling menantang dengan ancaman kekerasan.23

23

Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). Hlm.
381-382
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F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah hasil yang di uraikan penelitian terdahulu yang
terkait dengan penelitian ini yang hampir atau menyamai pada aspek focus/tema
yang diteliti. Berdasarka beberapa perihal yang menjadi landasan peneliti untuk
melakukan penelitian hukum yang membahas tentang proses penyelesaian
permaalahan atau konflik. Antara lain:
Pertama, skripsi Muhammad Syakur yang berjudul penyelesaian kasus
penggelapan terhadap kendaraan bermotor diwilayah hukum polsek telanaipura
kota jambi (menurut hukum islam dan positif) mahasiswa Jurusan Hukum Pidana
Islam, Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Dari skripsi yang dibahas oleh Muhammad Syakur yang berjudul
penyelesaian kasus penggelapan terhadap kendaraan bermotor diwilayah hukum
polsek telanaipura kota jambi (menurut hukum islam dan positif) mahasiswa
Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi lebih memfokuskan tentang persoalan kasus pelanggaran terhadap
kendaraan bermotor diwilayah hokum polsek telanaipura kota jambi sedangkan
penulis membahas tentang proses penyelesaian perkara konflik pembakaran mesin
air PTFPIL. Dari penelitan tersebut tentunya memiliki perbedaan baik dari judul
yang dibahas dan permasalahan yang dipecahkan. Sedangkan skripsi yang akan
diteliti mengacu kepada penyelesaian Konflik Pembakaran Mesin Air Korporasi
Antar PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) Oleh Warga Desa Teluk Raya.
Kedua, Skripsi Zulkarnain yang berjudul penyelesaian tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga dipandang dari prespektif hukum islam dan positif
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(studi kasus polres Sarolangun) mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam,
Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Dari skripsi yang dibahas oleh Zulkarnain yang berjudul penyelesaian
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dipandang dari prespektif hukum
islam dan positif (studi kasus polres Sarolangun) mahasiswa Jurusan Hukum
Pidana Islam, Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi lebih
memfokuskan tentang persoalan kasus penyelesaian tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga dipandang dari prespektif hukum islam dan positif (studi
kasus polres Sarolangun) sedangkan penulis membahas tentang proses
penyelesaian perkara konflik pembakaran mesin air PTFPIL. Dari penelitan
tersebut tentunya memiliki perbedaan baik dari judul yang dibahas dan
permasalahan yang dipecahkan. Sedangkan skripsi yang akan diteliti mengacu
kepada penyelesaian Konflik Pembakaran Mesin Air Korporasi Antar PT. Fajar
Pematang Indah Lestari (FPIL) Oleh Warga Desa Teluk Raya.
Ketiga, Skripsi Rudi Hidayat yang berjudul Penyelesaian Tindak pidana
pencurian ikan dilubuk larangan menurut hukum adat di desa Senamat kec.
Pelepat, kab. Bungo. mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari‟ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Dari skripsi yang dibahas oleh Rudi Hidayat yang berjudul Penyelesaian
Tindak pidana pencurian ikan dilubuk larangan menurut hukum adat di desa
Senamat kec. Pelepat, kab. Bungo. mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam,
Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi lebih memfokuskan
tentang persoalan kasus Penyelesaian Tindak pidana pencurian ikan dilubuk
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larangan

menurut

hukum

adat

di

desa

Senamat

kec.

Pelepat,

kab.

Bungo.sedangkan penulis membahas tentang proses penyelesaian perkara konflik
pembakaran mesin air PT.FPIL. Sedangkan skripsi yang akan diteliti mengacu
kepada penyelesaian Konflik Pembakaran Mesin Air Korporasi Antar PT. Fajar
Pematang Indah Lestari (FPIL) Oleh Warga Desa Teluk Raya.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Yakni
penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan penerapan yang
terjadi di dalam masyarakat.24 Khususnya penelitian dalam proses penyelesaian
konflik atara warga Desa Teluk Raya dan PT. Fajar Pematang Indah Lestari
(FPIL).
Dalam melakukan penulisan skripsi pendekatan penelitian merupakan
paradigma penelitian yang digunakan, apakah bersifat kualitatif atau kuantitatif,
atau mengunakan kedua paradigma tersebut sekaligus (mixing method).25 Dalam
penulisan skripsi ini penulis mengunakan pendekatan kualitatif, dimana proses
pengumpulan dan menganalisis data tidak berdasar angka angka seperti penelitian
kuantitatif, namun dalam penelitian kualitatif bukan berarti tidak boleh
mengunakan angka dalam menerangkan gejala.26
B. Jenis dan Sumber Data
Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan
sebagai bahan penyusunan skripsi ini, sumber data diperoleh dari Penelitian
Kepustakaan (Library Research). Dan Penelitian lapangan (Fiel Research),
24

Ronny Hanitijo, Metodolgi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indnesia,
2001) hlm. 10
25
Fakultas Syari‟ah IAIN STS Jambi, Pedoman Penulisan Skripsi, (Syari‟ah Press, 2010)
hlm. 22.
26
Ibid hlm. 19
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sedangkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data
sekunder.
1.

Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dan diambil sendiri oleh peneliti

secara langsung kepada sumbernya dan tanpa adanya perentara. Data tersebut
menjadi data sekunder kalau di pergunakan orang yang tidak berhubungan
langsung dengan penelitian yang bersangkutan, data primer yang penulis
maksudkan dalam penelitian ini adalah data yang datanya meliputi hasil
wawancara dan observasi warga Desa Teluk Raya dan PT. Fajar Pematang Indah
Lestari (FPIL) seputar bagimana proses penyelesaian konflik pembakaran mesin
air ini.
2.

Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang bukan didapat atau diusahakan sendiri

pengumpulannya oleh peneliti, karena peneliti memperoleh data melalui buku,
majalah, artikel, makalah, skripsi, jurnal, dan data data lain yang menunjang
proses penelitian dalam penulisan skripsi ini. Yang dianggap sebagai data
sekunder yaitu materi yang terdapat dalam buku buku dan literatur yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan di teliti yaitu tentang Alternatif Dispute
Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar litigasi
(Non Litigasi) dan undang-undang terkait pembahasan karya ilmian yang penulis
tulis.

20

C. Unit dan Analisis Data
Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan
sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian yang lain. Unit analisis diartikan
sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit
analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas peneliti dapat
terjaga. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok,
organisasi,

benda,

wilayah

dan

waktu

tertentu

sesuai

dengan

fokus

permasalahannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan berupa:
1.

Unit analisis berupa individu atau manusia
Unit analisis yang berupa individu atau manusia bisa berupa individu

seseorang atau keluarga. Dalam unit analisis individu ini peneliti menetapkan
fokus penelitiannya kepada kepala desa, kepala dusun, pihak perusahaan, serta
masyarakat desa agar peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dan benar.
2.

Unit Analisis Berupa Organisasi
Unit analisis berupa organisasi dapat berupa organisasi dalam skala atau

level kecil atau terbatas seperti Ormas, lembaga keagamaan, para tokoh
masyarakat, aparatur desa. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah
pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan pihak perusahaan PT. Fajar Pematang
Indah Lestari. dengan ini peneliti dapat melihat lebih dalam dan mendapatkan data
yang kongkrit tentang proses penyelesaian konflik antar warga Desa Teluk Raya
dan PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL)
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3.

Unit Analisis Berupa Benda
Unit analisis berupa benda dapat berupa buku, kitab suci, pikiran atau

gagasan, naskah, undang-undang, kebijakan-kebijakan, cerita masyarakat.
dokumentasi kepolisian, dokumentasi keagamaan dan sebagainya. Yang menjadi
unit penelitian dalam hal ini yaitu kebijakan-kebijakan antara masyarakat Desa
Teluk Raya dan PT. Fajar Pemtaang Indah Lestari untuk berdamai yang berkaitan
langsung dengan proses penyelesaian konflik dan aparatur desa yang berkaitan
dengan proses penyelesaiannya di Desa Teluk Raya.
D. Instrument Pengumpulan Data
Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan dalam
mengumpulkan data dan fakta penelitian dan dalam penelitian kualitatif alat
utama yang digunakan adalah si penulis itu sendiri (human instrument).27
1.

Observasi
Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan
kegiatan dengan mengunakan Panca Indra, bisa penglihatan, penciuman,
pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab
masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas kejadian, peristiwa, objek,
kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan suasana hati seseorang tersebut.
Observasi dilakukan untuk meperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian
untuk menjawab pertanyaan penelitian.

27

hlm. 32

Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, pedoman penulisan skripsi. (Jambi: Syariah Pres, 2014)
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2.

Wawancara
Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek
penelitian. Pengertian wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi dalam mengumpulkan data secara langsung dengan
mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan atau proses tanya jawab secara lisan
terhadap responden dan wawancara yang dilakukan terhadap satu orang responden
akan mendapatkan informasi yang cukup relatif dan lebih bersifat objektif bila
dibanding dengan responden yang lebih dari satu atau berkelompok. Dengan
kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja tanpa tatap
muka, yakni melalui media telekomunikasi. Adapun Responden yang di
wawancarai adalah:
a.

Kepala desa

b.

Kepala dusun

c.

Pihak Perusahaan dari PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL)

d.

Masyarakat

3.

Dokumentasi
Dokumentasi yaitu sesuatu yang tercatat atau tertulis atau tercatat yang

dapat dipakai menjadi bahan keterangan dalam penelitian dan penulisan, seperti
surat, naskah, catatan dan lain lainnya.
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E. Tekhnik Analisa Data
Setelah terkumpul data, maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini
adalah analisis data.28
1.

Reduksi Data
Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama
peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit.
Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data Mereduksi data
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif
yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang
tinggi.29
2.

Display Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif.
3.

Verification
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
28

Salamah Hasibuan, Peranan Penasehat Hukum Di Pengadilan Agama Jambi (Skripsi
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi 1995) hlm. 13
29
Sugiyono, Memahami, Penelitian kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 92
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berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,
didukung olch bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.30
F. Sistematika Penulisan.
Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ini dan lebih
mudahnya

dalam

pembahasan

penyusunan,

maka

disusunlah

sistematik

pembahasan sebagai berikut :
Bab Pertama,

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Keguanaan
Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka.
Bab Kedua, Membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari:
Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data,
Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.
Bab Ketiga, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang
terdiri dari, Sejarah Desa Teluk Raya, Letak Geografis Desa Teluk Raya,
Demografis Desa Teluk Raya, Struktur Pemerintah Desa Teluk Raya, dan
Gambaran Umun PT. Fajar Pematang Indah Lestari.
Bab Keempat, Berisikan tentang Pembahasan Hasil Penelitian yang
terdiri dari: Faktor penyebab terjadinya konflik pembakaran mesin air yang
dilakukan oleh warga Desa Teluk Raya dan Proses dan Kendala yang ditemu

30

Ibid hlm. 95-99

25

dalam penyelesaian konflik antara warga Desa Teluk Raya

dan PT. Fajar

Pematang Indah Lestari (FPIL).
Bab Keempat, Merupakan bab yang berisikan kajian yang menguraikan
tentang bagaimana proses penyelesaian konflik atara warga Desa Teluk Raya dan
PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL), bagaimana proses dan kendala yang
ditemui dalam proses penyelesaian konflik pembakaran mesin air PT. Fajar
Pematang Indah Lestari (FPIL) Oleh warga Desa Teluk Raya
Bab Kelima Penutup, bab ini diuraikan kesimpulan dari bab–bab
sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis memberikan saran di
akhiri sebagai refleksi bagi semua pihak yang terlibat langsung aupun tidak
langsung mengenai penyelesaian konflik ini.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Desa Teluk Raya
Sebelum menjadi Desa Definitive Desa Teluk Raya masih dipimpin oleh
seorang penghulu yang bernama Saib sejak tahun 1932 sampai dengan Tahun
1940 dengan Margo Kumpeh, kemudian Penghulu Saib digantikan lagi dengan
penghulu Abdul Rasyid Bin Hamid dengan Mangku Zaini Naim,semasa
kepemimpinan beliau masih bernama Desa Bangso.setelah penghulu Abdul
Rasyid Bin Hamid habis masa jabatanya terpilihlah Syauri syafe‟i dengan
sekertaris Dusun dijabat oleh Parjimin.pada saat kepemimpinan inilah Desa
Bangso berubah statusnya menjadi Desa Teluk Raya.
Desa Teluk Raya adalah gabungan antara dua Desa yaitu Desa Bangso dan
Desa Pematang bedaro. Desa Teluk Raya di ambil dari nama suatu teluk yang
terdapet dipenghujung utara Desa Teluk Raya yang merupakan suatu teluk yang
sangat dalam. Desa Teluk Raya dialiri anak sungai batang hari yang berawal dari
Desa Muaro Kumpeh sampai Kelurahan Tanjung.
Disepanjang Desa teluk raya dilalui jalan yaitu jalan penghubung kota
jambi dengan kelurahan tanjung yaitu disebut jalan propinsi. Setelah habis masa
jabatan syauri syafe‟i, Desa Teluk Raya memilih kepala Desa yang baru yaitu
Kurnain,yang merupakan kepala desa terpilih dengan sekertaris desa Rd A Toni.
Setelah habis masa jabatan Kurnain digantikan dengan kepala Desa Muslih
AR Bin Abdul Rasyid dengan sekertaris desa Al Koni periode 1999-2007 dengan
berahir masa kepemimpinan Muslih AR terpilihlah kembali kepala Desa Subaidi
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AK Bin Abdul Kadir dengan sekertaris Al Koni priode 2007-2013,dan Subaidi
AK terpilih kembali periode 2013-2019 dengan sekertaris Al mijri Bin Subaidi
AK,setelah berakhir masa jabatan Subaidi AK maka dilaksanakanlah pemilihan
kades secara serentak periode 2019-2025 sebanyak 62 Desa sekabupaten Muaro
Jambi,13 Desa sekacamatan Kumpeh ulu untuk Desa Teluk Raya periode 20192025 terpilihlah Zailani Bin Muslih AR.
B. Gambaran Umum PT. Fajar Pematang Indah Lestari
Perseroan Terbatas Adalah Perseroan

terbatas

(PT)

adalah

badan

hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para
pengusaha31. Undang–Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
mendefenisikan perseroan terbatas (PT) sebagai berikut:
“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. 32
Dari pengertian diatas dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai
berikut:
1.

Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk
melakukan suatu kegiatan.

2.

Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara
pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya.

3.

Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu
yang akan dijalankan.
31

Kasmir dan Jakfar, Studi kelayakan Bisnis, (Jakarta: kencana penada media groub, 2003 ),
hlm. 26
32
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
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4.

Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk
saham.

5.

Perseroan Terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam
undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya.
PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) adalah perseroan yang bergerak

dibidang pertanian kelapa sawit yang terletak di Dusun Pematang Bedaro, Desa
Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu. Perseroan ini didirikan pada tahun 1997
dengan nama awal PT. Purnama Tusau Putra yang didirikan oleh Sdr. Kusjaya,
kemudian pada tahun 2010 berpindah tangan karena dijual kepada Sdr. Willy Ang
dan berganti namalah menjadi PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL).
C. Letak Geografis Desa Teluk Raya
Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi Teluk
Raya secara geografis terletak di 103.84794 BT dan terletak di -1.557985 LS.
Secara topografi Desa Teluk Raya termasuk dalam kategori Daerah dataran
sedang dengan ketinggian 13 meter di atas permukaan laut (mdpl). Adapun batasbatas wilayah Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi
adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara

: Desa Ramin

2. Sebelah Timur

: Desa Mekar Sari

3. Sebelah Selatan

: Desa Pemunduran

4. Sebelah Barat

: Sipin Teluk Duren

Adapun luas wilayah Desa Teluk Raya adalah 7040 Ha yang terdiri dari :
a. Tanah sawah seluas 145 Ha terdiri dari :
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1) Irigasi setengah Teknis : 100 Ha
2) Tadah Hujan : 45 Ha
b. Tanah bukan sawah seluas 8.550 Ha terdiri dari :
1) Pekarangan/bangunan : 50 Ha
2) Tegalan : 70 Ha
3) Lain-lain (sungai, jalan, makam dll) : 6775 Ha.
Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Teluk Raya
terbagi ke dalam wilayah Dusun dan RT. Adapun jumlah Dusun dan RT
sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. berikut ini :
D. Pembagian Wilayah Administrasi DesaTeluk Raya
No.

Dusun

Jumlah RT

1.

Bangso

5

2.

Pematang Bedaro

3

Tabel 1. Pembagian wilayah administrasi desa Teluk Raya
E. Demograpis Desa Teluk Raya
1.

Kependudukan
Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan

sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Teluk Raya
adalah 1811 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 548 KK. Agar dapat menjadi
dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas
SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi
yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya
pembanguna Desa Teluk Raya

Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang
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penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran
serta strukturnya.
Laki-Laki

Perempuan

929 Jiwa

882 Jiwa

Jumlah Total
1811 Jiwa

Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Teluk Raya
2.

Pertumbuhan Jumlah Peduduk
Jumlah penduduk Desa Teluk Raya cenderung meningkat karena tingkat

kelahiran lebih besar daripada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar
dari penduduk yang keluar. Tabel : Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa
Teluk Raya Tahun 2019 – 2020:
No

Dusun

1
2

Jumlah Penduduk (Jiwa)
2019

2020

Bangso

1117

1147

Pematang Bedaro

648

664

Jumlah

1765

1811

Tabel 3. Pertumbuhan jumlah penduduk
3.

Kepadatan dan Persebaran Penduduk
Persebaran penduduk di Desa Teluk Raya relatif merata, secara Absolut

jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat relatif berimbang
dan tidak ada masalah. Tabel : Jumlah Kepadatan dan Persebaran Penduduk Desa
Teluk Raya Tahun 2020
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No

RT

Luas
(Km2)

Jumlah
Penduduk
(Orang)

Kepadatan
(Orang/ Km2)

Persebaran %

1

RT 01

9

364

40

9

2

RT 02

6,5

169

26

6,5

3

RT 03

5,5

117

21,27

5,5

4

RT 04

5,7

153

26,84

5,7

5

RT 05

10,1

370

36,63

10,1

6

RT 06

6,3

300

47,61

6,3

7

RT 07

10,0

142

14,2

10,0

8

RT 08

6

196

32,66

6

59,1

1811

245,21

59,1

Jumlah

Tabel 4. Kepadatan dan persebaran penduduk
4.

Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Teluk Raya. tergolong

penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok
umur 16-20 dan 41-45 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya 200 jiwa dan
194 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 31-35 dan 51-55 yaitu masingmasing 142 jiwa dan 126 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Teluk Raya .
menunjukkan bahwa penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan
perempuan. Tabel Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin pada setiap RT di Desa Teluk Raya tahun 2020
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Tahun 2020
LK
PR
Jumlah
1
0–5
44
43
87
2
6 – 10
93
57
150
3
11 – 15
73
88
161
4
16 – 20
111
89
200
5
21 – 25
76
65
141
6
26 – 30
56
46
102
7
31 – 35
76
66
142
8
36 – 40
57
58
115
9
41 – 45
57
137
194
10
46 – 50
58
56
114
11
51 – 55
72
54
126
13
56-60
45
30
75
14
61– 65
35
32
67
15
66-70
42
36
78
16
71 keatas
34
25
59
Jumlah
929
882
1811
Tabel 5. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No

Kelompok Umur

5.

Kondisi Sosial Kemasyarakatan

a.

Sumber Daya Manusia
Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus
obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak
kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia
harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Teluk Raya cukup
baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.
b.

Pendidikan
Pendidikan

adalah

satu

hal

penting

dalam

memajukan

tingkat

kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan
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tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan.
Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan.
Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan
sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja
baru

guna

mengatasi

pengangguran.

Pendidikan

biasanya

akan

dapat

mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah
menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukan tingkat
rata-rata pendidikan warga DesaTeluk Raya.

No

Keterangan

Jumlah

%

1
2
3
4
5
6
7
8

Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Tamat Universitas
Pelajar SD
Pelajar SMP
Pelajar SMA
Mahasiswa

395
150
223
65
395
150
223
32

24
9
13
1
24
9
13
0.3

9

Tidak sekolah & Putus sekolah

81

2.6

10

Belum sekolah
97
5
JUMLAH
1811
100
Tabel 6. Penduduk Bedasarkan Tingkat Pendidikan Desa Teluk Raya tahun 2020
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Teluk Raya
kebanyakan penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 1,4 %,
kemudian yang memiliki bekal pendidikan pendidikan dasar 1,7 % dan Pelajar SD
yaitu 7,1 %. Sementara yang sedang pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 57,9
%. Serta yang selesai perguruan tinggi hanya 1,1 %.
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c.

Kesehatan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Teluk Raya antara lain

dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan
masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti
meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka dan
status anak gizi buruk.
Tahun

Baik

Kurang

Buruk

2019

780 Org.

7 Org.

1 Org.

2020

778 Org.

7 Org.

1 Org.

Tabel 7 Kesehatan masyarakat desa Teluk Raya.
d.

Kehidupan Beragama
Penduduk Desa Teluk Raya 99 % memeluk agama islam. Dalam

kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya
agama islam sangat berkembang dengan baik.
e.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan

pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Teluk Raya Wanita dan anak
dari komposisi penduduk Desa Teluk Raya pada tahun 2020 jumlah penduduk
wanita mencapai 882 jiwa atau sekitar 15,9 % dari total penduduk berjumlah
1811. jiwa, sedangkan jumlah penduduk 0-20 tahun mencapai 10,9%.
Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan
anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya
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partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari
prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.
f.

Budaya
Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Teluk Raya menjaga dan

menjunjung tinggi buadaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal
ini terbukti masi berlakunya tatanan budaya serta kearipan lokal pada setaiap
prosesi pernikahan, khitanan. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan
dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Desa
Teluk Raya (LAD), lembaga ini masi tetap aktif, baik dalam kepengurusan
maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
g.

Politik
Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan

peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses
konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga
berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. UU Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Kemajuan demokrasi telah dimamfaatkan oleh masyarakat untuk
menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya
peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam
proses pemilihan umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat
pada tabel berikut.
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PEMILU

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Propinsi Jambi
Pemilihan Bupati Muaro
Jambi
Pemilihan Persiden dan
Legislatif

Jumlah
Pemilih tetap

Pemilih Yang
Menggunakan

Tahun

hak pilih

1415

1258

2015

1727

1317

2017

1383

1225

2019

Tabel 8. Pemilu
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F. Struktur Pemerintah Desa Teluk Raya
KEPALA DESA
ZAILANI, S.EI

SEKRETARIS DESA
AL MIJRI, S.H

KAUR UMUM

KAUR KEUANGAN

KAUR
PERENCANAAN

KASI
KESEJAHTERAAN

KASI
PELAYANAN

KASI
PEMERINTAHAN

WIKA YANI

YULIANTI, S.E

NOVRIZAN
HIDAYAT

MAYA SOLITA

HUSNA NURYA

AL MUKMININ, S.H

DUSUN

DUSUN 1. BANGSO

DUSUN 2. P. BEDARO
RD. RIDWAN
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Struktur Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Teluk Raya
Kecamatan Kumpeh Ulu

KETUA
RIDWAN

WAKIL KETUA
M.DIA IS

SEKRETARIS
M. HAFIS

ANGGOTA

ANGGOTA

1. PAHMI

2. ZAINUL ABIDIN

ANGGOTA
3. SAMSIR
4. M.DIA SAG
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a). Lembaga kemasyarakatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :
1. LPM

:1

2. PKK

:1

3. LAD

:1

4. RT

:8

5. BKMT

:1

6. KPMD

:1

7. Posyandu Balita

:2

Kelompok

8. Posyandu Lansia

:2

Kelompok

9. Pengajian

:8

Kelompok

10. Arisan

:8

Kelompok

11.Simpan Pinjam

:0

Kelompok

11.Kelompok Tani

:6

Kelompok

12. Gapoktan

:-

Kelompok

13. Pokdakan

:-

Kelompok

14. Karang Taruna

:2

Kelompok

15. Ormas/LSM

:3

Kelompok

16. BUMDes

:1

17. BUMADES

:0

18. Koperasi

:1

19. MPA

:-

20. LINMAS

:2

Kelompok

BAB IV
PEMBAHASAN DAN PENELITIAN
A. Faktor penyebab terjadinya konflik pembakaran mesin air yang
dilakukan oleh warga Desa Teluk Raya
Pada awal berdirinya perusahaan tahun 1997 di desa Teluk Raya
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan Nama PT. Purnama
Tusau Putra, pada awalnya perusahaan dan masyarakat desa menjalin kerjasama
untuk mendirikan dan membangun perusahaan serta desa, kemudian seiring
dengan berjalannya waktu diperjalanannya perusahaan tersebut dan masyarakat
desa banyak mengundang kontrofersi antara sesama baik dari jalinan kerjasama
bagi hasil perkebunan, membuatkan lahan koperasi desa, dan janji-janji lain yang
tidak bisa terpenuhi oleh perusahaan.
Pada dasar inilah membuat awal terjadinya konflik antara masyarakat desa
Teluk Raya dan perusahaan, konflik ini penulis tidak ceritakan panjang lebar
mengingat takut adanya pelebaran pembahasan pada pelunisan skripsi ini, maksud
penulis menceritakan sedikit awal mula terjadinya konflik ini karena ini akan
berkaitan dengan skripsi yang penulis tulis. Sedangkan untuk awal terjadinya
konflik yang penulis angkat sebagai judul skripsi ialah sebagai berikut.
Menurut hasil wawacara dengan Bapak Raden Ridwan selaku kepala
dusun beliau menyatakan bahwa:
Bermula terjadi konflik ini diawali dengan keresahan masyarakat terhadap
genangan air yang membanjiri lahan persawahan masyarakat padahal
belum masanya untuk musim banjir di daerah persawahan warga. Atas
banjirnya persawahan ini masyarakat berinisiatif untuk memberikan
peringatan untuk pihak PT. Fajar Pematang Indah Lestari agar sementara
40
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waktu untuk menghentikan kegiatan pemompaan air keluar kawasan
perusahaan,

karena

menghawatirkan

akan

membanjirkan

lahan

persawahan masyarakat.33
Hal tersebut dipekuat oleh Bapak Suryadi selaku ketua RT 07 beliua
menyatakan bahwa:
Banjinya lahan persawahan masyarakat Desa Teluk Raya benar
diakibatkan oleh pembuangan limbah air PT. Fajar Pematang Indah Lestari
yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan antara masyarakat desa dan
pihak perusahaan yang ditengahi oleh Bapak camat Kupeh Ulu, tetapi
musyawarah tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan.34
Dari hasil wawancara dan obsevasi diatas yang peneliti lakukan Faktor
penyebab terjadinya konflik pembakaran mesin air yang dilakukan oleh warga
Desa Teluk Raya dikarenakan timbulnya keresahan masyarakat terhadap
genangan air yang membanjiri lahan persawahan masyarakat. Terjadiya banjir
tersebut yang menenggelami persawahan masyarakat ini membuat masyarakat
berinisiatif untuk memberikan peringatan untuk pihak PT. Fajar Pematang Indah
Lestari agar sementara waktu untuk menghentikan kegiatan pemompaan air keluar
kawasan perusahaan. Banjinya lahan persawahan masyarakat Desa Teluk Raya
benar diakibatkan oleh pembuangan limbah air PT. Fajar Pematang Indah Lestari
yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan antara masyarakat desa dan pihak
perusahaan yang ditengahi oleh Bapak camat Kupeh Ulu, tetapi musyawarah
tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan.
Kamis, 01 November 2018 terjadilah konflik antara masyarakat Desa
Teluk Raya dan PT. Fajar Pematang Indah Lestari (PT. FPIL) yang disebabkan
33

Wawancara dengan Bapak Raden Ridwan, selaku Kepala Dusun, pada tanggal 04 Maret

2020.
34

Wawancara dengan Bapak Suryadi, selaku Ketua RT 07, pada tanggal 06 Maret 2020.
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oleh banjirnya lahan persawahan masyarakat Desa Teluk Raya yang
menenggelamkam kurang lebih 5 Ha sawah masyarakat yang gagal panen.
Sebelunya masyarakat Desa Teluk Raya pernah melakukan musyawarah
kesepakatan bersama PT. FPIL yang ditengahi Oleh Camat Kumpeh Ulu dan
Polsek Kumpeh Ulu untuk memperingatkan perusahaan agar menghentikan
kegiatan memompa mesin air perusahaan keluar kawasan perusahaan menjelang
selesainya masa panen masyarakat. Namun hal tersebut tidak di indahkan oleh
pihak perusahaan, sehari setelah diadakannya musyawarah tersebut tepatnya pada
tanggal 31 Oktober 2018 pihak perusahaan kembali memompa mesin air sehingga
membuat masyarakat makin kesal atas perbuatan tersebut dan kesokan harinya
pada tanggal 01 November 2018 terjadilah pembakaran mesin air tersebut karena
kekesalan masyarakat.
B. Proses penegakan hukum terhadap penyelesaian konflik pembakaran
mesin air PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga Desa
Teluk Raya
1.

Proses penegakan hukum dalam penyelesaian konflik pembkaran mesin air
PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh Warga Desa Teluk Raya
Dalam proses penyelesaian konflik pembakaran mesin air PT Fajar

Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh
Warga Desa Teluk Raya memilih untuk menempuh jalur Non Litigasi atau
diluar proses peradilan dengan menggunakan beberapa Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) walaupun sebelumnya sempat dilaporkan dengan proses
peradilan atau Litigasi namun hanya sampai ketahap penyidikan.
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Sebagaimana pendapat bapak Suryadi selaku ketua RT.07 mengatakan:
Jalur Non Litigasi atau proses diluar peradilan dipilih masyarakat karena
masyarakat takut akan adanya maslah-masalah lanjutan yang timbul jika melalui
proses Litigasi atau proses melalui peradilan, demi mengantisipasi dan
mengurangi masalah lanjutan, maka masyarakat lebih memilih jalur Non Litigasi
demi mengatasi hal-hal tersebut.35
Adapun tahap-tahapan dalam penyelesaian konflik pembakaran mesin air
PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh Warga Desa Teluk Raya, sebagai
berikut:
a.

Pelaporan
Laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang

berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah
peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu
perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat
yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan
tindak pidana atau bukan.
Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapanagan sebagai mana
dokumen terlampir:
Menjelaskan tentang Laporan Kepolisian No: LP/B-282/XI/2018/SPKTA/POLDAJBI Tanggal 02 November 2018 dari PT.Fajar Pematang Indah Lestari
tentang pelaporan tindak pidana sesuai pasal 187 KUHP atau 170 KUHP yang
dilakukan masyarakat Desa Teluk Raya yang

dilaporkan pihak PT. Fajar

Pematang Indah Lestari ke Polisi Daerah Jambi (Polda).

35

Wawancara dengan Bapak Suryadi, selaku Ketua RT 07, pada tanggal 06 Maret 2020.
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b.

Penyelidikan dan Penyidikan
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam
Undang-undang.36
Pasal 1 butir 5 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP
diuraikab bahwa :
Penyelidikan
mencari

adalah

serangkaian

tindakan

penyelidik

untuk

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.
Sedangkan pada Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai
penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan
atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah
”criminal investigation"37
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun
2019 tentang penyidikan Tindak Pidana bahwa dalam melaksanakan tugas
penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai
tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan

36

M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. (Jakarta. PT Rineka Cipta.
1991). Hlm. 56
37
Kitab undang-undang hukum acara pidana
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peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan
dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum
yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilandan kemanfaatan. Dengan
demikan, dalam proses penyelesain konflik pembkaran mesin air PT Fajar
Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh Warga Desa Teluk Raya diawali dengan
penyidikan.
Sesuai dengan pernyatan yang disampaikan oleh Bapak Zailani selaku
Kepala Desa Teluk Raya menyatakan bahwa:
Telah dilakukan proses pemanggilan kepada masyarakat yang terduga
melaukan pembakaran mesin air milik PT. Fajar Pematang Indah Lestari
guna penyidikan lebih lanjut tentang kebenaran terjadinya pembakaran
tersebut yang berdampak kerusakan pada mesin tersebut dan merugikan
pihak perusahaan.38
Kemudian ditegaskan kembali oleh bapak Rd. Ridwan selaku Kepala
Dusun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya bahwa:
Telah dilakukannya pemanggilan kepada masyarakat-masyarakat Dusun
Pematang Bedaro pada Juni 2019 lalu, guna penyidikan lebih lanjut terkait
pembakaran yang terjadi di PT. Fajar Pematang Indah Lestari tersebut yang
dilakukan oleh masyarakat Dusun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya.
c.

Mediasi
Secara

etimologi,

istilah

mediasi

berasal

dari

bahasa

latin,

mediareyang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran
yang ditampilkan pihak ketiga
tugasnya menengahi

38

sebagai

mediator

dalam

menjalankan

dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. „Berada

Wawancara dengan Bapak Raden Ridwan Kepala Dusun Pematang Bedaro, Desa Teluk
Raya, pada tanggal 10 Maret 2020.
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di tengah‟ juga bermaknamediator harus berada pada posisi netral dan tidak
memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mamapu menjaga
kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.39
Hasil wawancara dengan Bapak Zailai selaku Kepala Desa Teluk Raya
Beliau menyatakan bahwa:
Dalam melaukan pertemuan berupa mediasi tentunya dipertemukanlah
antara Pihak Pertama Masyarakat Desa Teluk Raya dan Pihak Kedua PT.
Fajar Pematang Indah Lestari yang mana di tengahi oleh Bupati Muaro
Jambi sebagai Mediator.40
Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak
kepala desa dapat disimpulkan dalam melakukan mediasi tentunya diadakan
pertemuan antara Pihak Masyarakat Desa Teluk Raya dan Pihak PT. Fajar
Pematang Indah Lestari yang mana di tengahi oleh Bupati Muaro Jambi sebagai
Mediator.
Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian
sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif
menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan
biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun
damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu
memperbaiki hubungan silaturahmi.

39

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum
Nasional, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 2
40
Wawancara dengan Bapak Zailani selaku Kepala Desa Teluk Raya, pada tanggal 06
Maret 2020.
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Dari hasil mediasi itulah pihak perusahaan PT. Fajar Pematang Indah
Lestari mengeluarkan surat tertanggal Kamis, 24 Oktober 2019 pada point ke 2
bahwa:
“Akan mencabut pelaporan kepolisian apabila proses administrasi mediasi
maupun surat-surat perdamaian permasalahan lahan lainnya dari Bupati Muaro
Jambi telah selesai sesuai kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh pihakpihak bersangkutan”.
d.

Negosiasi
Salah satu cara dalam penyelesaian konflik adalah melalui negosiasi di

antara pihak-pihak yang berselisih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
mengartikan negosiasi adalah Proses tawar-menawar dengan jalan berunding
untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu
pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.
Juga diartikan penyelesaian sengketa secara damai melalui perudingan antara
pihak-pihak yag bersengketa.41
Sedangkan Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua
arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak
memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.42
Sesuai dengan pernyataan Bapak Raden Ridwan selaku Kepala Dusun
menyatakan bahwa:
Hasil negosiasi dari penyelesaian konflik antar masyarakat Desa Teluk
Raya dan pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) adalah berdamai atas

41

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008), hlm. 957
42
Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses
Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 49
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semua masalah baik dari permasalahan sengketa lahan yang telah lalu maupun
konflik pembakaran mesin air yang telah terjadi.43
Dapat Penulis simpulkan bahwa hasil dari negosiasi antara kedua belah
pihak adalah berdamai atas semua permasalahan baik permasala sengketa yang
telah lalu maupun konflik terjadinya pembakaran mesin air ini.
C. Kendala dalam penyelesaian konflik pembakaran mesin air PT. Fajar
Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga Desa Teluk Raya
1. Adapun kendala-kendala yang dihapi dalam proses perdamian konflik
pembakaran mesin air milik PT. Fajar Pematang Indah lestari dan Desa Teluk
Raya antara lain sebagai berikut:
a.

Terpautnya masalah sengketa lahan terdahulu.
Sebelum terjadinya konflik pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang

Indah Lestari penulis ketahui dari sumber-sumber yang penulis teliti dari sample
masyarakat memilik masalah lain, yakni sengketa lahan kebun kelapa sawit yang
sampai saat terjadinya pembakaran mesin air milik perusaan, sengketa tersebut
belum juga terselesaikan. Sehingga terhambatnya proses perdamian antara kedua
belah pihak.
b.

Negosiasi lahan sengketa yang akan dijual.
Lahan sengketa yang telah terdahulu menjadi salah satu penyebab

timbulnya konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan berujung penjualan
lahan koperasi desa yang ada didalam perusahan tersebut, karena mengingat desa
juga memiliki hutang sewaktu pembangunan koperasi desa tersebut.

43

Wawancara dengan Bapak Raden Ridwan Kepala Dusun Pematang Bedaro, Desa Teluk
Raya, pada tanggal 10 Maret 2020.
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c.

Tidak adanya surat lahan yang sah untuk dijual.
Lahan Koperasi Desa tidak memiliki surat-surat yang lengkap untuk

penjualan sehingga mempelambat proses perdamaian dan penjualan lahan
tersebut. Karena perusahaan menginginkan terjualnya lahan koperasi barulah
pihak perusahaan ingin berdamai.
2.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi antara
Masyarakat Desa Teluk Raya dan perusahaan sebagai berikut:

a.

Mencoba mengklarifikasi dan menelusuri sebab terjadinya sengketa lahan
perkebunan kelapa sawit secara mendalam mengingat banyaknya orang yang
terlibat dalam sengketa yang telah lalu.

b.

Dalam musyawarah masyarakat Desa Teluk Raya pada Februari 2020 lalu,
masyarakat bersepakat untuk menjual lahan yang koperasi kepada perusahaan
dengan

nominal

harga

yang

telah

disepakati

masyarakat,

untuk

menyelesaikan konflik sengketa lahan dan konflik pembakaran mesin air
milik PT. Fajar Pematang Indah Lestari.
c.

Dalam proses penyelesaian konflik, proses pembuatan surat lahan yang sah
untuk dijual masih diperdalam oleh masyarakat Desa Teluk Raya mengenai
administrasi yang harus ditempuh dalm pembuatan surat yang sah.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi mengenai proses penyelesaian konflik pembakaran
mesin air PT. Fajar Pematang Indah Lestari dan masyarakat Desa Teluk Raya,
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1.

Faktor Penyebab terjadinya konflik pembakaran mesin air PT. Fajar
Pematang Indah Lestari yang dilakukan oleh warga Desa Teluk Raya,
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi adalah

dikarenakan

timbulnya keresahan masyarakat terhadap genangan air yang membanjiri
lahan persawahan masyarakat. Terjadiya banjir yang menenggelami pe
rsawahan masyarakat ini membuat masyarakat berinisiatif untuk memberikan
peringatan melalui musyawarah yang ditengahi oleh Bapak Camat Kumpeh
Ulu untuk pihak PT. Fajar Pematang Indah Lestari agar sementara waktu
untuk menghentikan kegiatan pemompaan air keluar kawasan perusahaan,
tetapi hasil musyawarah tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan.
2.

Prosess penyelesaian konflik pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang
Indah Lestari (FPIL) oleh warga Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu,
Kabupaten Muaro Jambi melalu beberapa tahapan antara lain:
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a.

Pelaporan

b.

Penyelidikan dan Penyidikan.

c.

Mediasi

d.

Negosiasi

3.

Kendala dalam penyelesaian konflik pembakaran mesin air PT. Fajar
Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga Desa Teluk Raya antara lain
sebagai berikut:

a.

Terpautnya masalah sengketa lahan terdahulu.

b.

Negosiasi lahan sengketa yang akan dijual.

c.

Tidak adanya surat lahan yang sah untuk dijual.

B. Saran
Dari pembahasan serta kesimpulan diatas terhadap proses penyelesaian
konflik pembakaran mesin air PT. Fajar Pematang Indah Lestari dan warga Desa
Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ini penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1.

Dalam mendirikan perusahaan berupa Perseroan Terbatas hendaknya Pihak
Perusahaan Fajar Pematang Indah Lestari mengedepankan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan bagi lingkungan sekitar perusahaan, ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab sosial disebut melekat

pada setiap perusahaan, secara khusus kewajiban diletakkan pada perseroan
yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan
sumber daya alam. Adapun sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan
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kewajiban ini yaitu antara lain: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan
usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2. Kemudian hendaknya kedua belah pihak PT. FPIL dan Mayarakat Desa Teluk
Raya berfikir dulu sebelum berbuat atas tindakan kerusakan yang dilakukan
oleh keduanya, Adapun perbuatan yang dilakukan oleh PT. Fajar Pematang
Indah Lestari (FPIL) tersebut merupakan suatu perbuatan yang merugikan
orang lain dan memberi danpak buruk terhadap lingkungan, hal ini dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dan pengerusakan yang
dilakukan masyarakat Desa Teluk Raya juga berdampak merugikan pihak
perusahaan yang juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan
hukum.
3. Hendaknya setiap permasalahan yang terjadi jangan langsung dilaporkan
kepada pihak berwajib coba selesaikan didiselesaikan dulu secara
kekeluargaan atau jalur mediasi untuk mengetahui sebab maupun akibat dari
perbuatan. Dan jikalau permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara
kekluargaan atau mediasi barulah dilaporkan kepihak berwajib.
C. Kata Penutup
Dengan ucapan Alhamdulilahirabbil‟alamin, segala puji syukur kepada
Allah SWT Tuhan semesta alam, zat yang maha sempurna yang telah memberikan
nikmat kesehatan, rizki dan memberikan petunjuk sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini dengan segenap usaha yang dimaksimalkan oleh
penulis, walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi haling
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rintang dan hambatan. Halang rintang dan hambatan itu selalu penulis jadika
sebagai motivasi untuk lebih semangat dan pantang menyerah demi meraih
kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam hal ini penulis sadari bahwa apa-apa yang
dilakukan oleh kita manusia tidak semuanya dapat sempurna, begitu pulalah
skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kekeliruan dan
kehilafan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat
mengharaapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca
demi kesempurnaan skripsi ini.
Demikianlah hasil riset yang dapat penulis sampaikan dalam karya ilmiah
yang diwujudkan berbentuk skripsi ini. Semoga apa-apa yang ada didalam skrips
ini dapat bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara serta menjadi salah satu
sumber informasi khususnya mengenai proses penyelesaian konflik pembakaran
mesin air PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) oleh warga Desa Teluk Raya,
Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi. Akhirnya kepada Allah SWT penulis
berserah diri karena tiada daya dan upaya melainkan atas idzin dan ridho Allah
SWT semata. Semoga karya yang penulis tulis ini kemudian dapat bermanfaat
bagi pembaca dan merupakan amal ibadah bagi penulis sendiri. Aamiin
YaRabbal’Alamin
Akhir kata dari penulis: Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Jambi, 08 Maret 2020
Hormat Penulis

Novrizan Hidayat
Nim: SHP162185

54

DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Al-Quan Terjemah. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
Angrayni Lysa, Pengantar Ilmu hukum, Riau: Suska Press, 2014.
Arrasjid Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi
Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro. 2009.
Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Djafar Al Bram, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi, Jakarta: Pusat
Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008.
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan
Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya Jakarta:
Kencana Prenada MediaGroup. 2011.
Fakultas Syari‟ah IAIN STS Jambi Pedoman Penulisan Skripsi, Syari‟ah Press,
2010.
Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004.
Hanitijo Ronny, Metodolgi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2001.

55

Hasibuan Salamah, Peranan Penasehat Hukum Di Pengadilan Agama Jambi
Skripsi Fakultas Syariah IAIN STS Jambi 1995.
Irving M Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1998.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, tesis, Serta Disertasi,
Kerinci: STAIN Kerinci Press, 2015.
Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1998
Kolip Usman, dkk, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Kasmir dan Jakfar, Studi kelayakan Bisnis, Jakarta: kencana penada media groub,
2003.
Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu hukum, Riau: Suska Press. 2014.
M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. Jakarta. PT Rineka
Cipta. 1991.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, Mendayagunakan Mekanisme
Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia,
Jakarta: Walhi, 1992.
Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses
Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2004.

56

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan
Hukum Nasional, Jakarta : Kencana, 2011.
Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Sugiyono, Memahami Penelitian kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010.
Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2016.
Salamah Hasibuan, Peranan Penasehat Hukum Di Pengadilan Agama Jambi
Skripsi Fakultas Syariah IAIN STS Jambi 1995.
Sugiyono, Memahami Penelitian kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010.
W.J.S PoerWadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
2005.
Wahyuningsih, Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: Lentera Hukum
Indonesia, 2012.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa
C. Lain-lain
Observasi, 15 Juli 2019
http://kbbi.web.id/perkara, diakses tanggal 26 Juni 2019, Jam 18:16 Wib
http://dhyladhil.blogspot.com/2011/05/penyelesaian-sengketa-dengannegosiasi.html, diakses pada kamis, 06 Maret 2020, Jam 18:03 Wib

57

https://guruppkn.com/pengertian-konflik-menurut-para-ahli diakses tanggal 20
Februari 2020, 08:30 Wib
Wawancara dengan Bapak Raden Ridwan, selaku Kepala Dusun Pematang
Bedaro, pada tanggal 04 Maret 2020.
Wawancara dengan Bapak Suryadi, selaku Ketua RT 07, pada tanggal 06 Maret
2020.
Wawancara dengan Bapak Zailani selaku Kepala Desa Teluk Raya, pada tanggal
06 Maret 2020.

58

Lampiran

(Foto Bersama Kepala Desa Teluk Raya)

(Foto Bersama Ketua RT 07)

(Foto Bersama Kapala Dusun Pematang Bedaro)

59

(Foto Bersama Karyawan PT. FPIL)

(Mesin Air PT.FPIL)

(Persawahan warga)

60

(Dokumen Surat Pernyataan PT.FPIL)

61

CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri
Nama

: Novrizan Hidayat

Tpt, Tgl Lahir : Pematang Bedaro, 15 November 1998
Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat

: Jl. Jambi Suak Kandis, Km.32 Desa Teluk Raya, Kecamatan
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro jambi.

Nama Ayah

: Muhamad Yusup Ismail

Nama Ibu

: RTS. Farida

Alamat Email : novrizan98@gmail.com
B. Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar Negeri 131/IX Pematang Bedaro

: 2004 – 2010

Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhsan Pemunduran

: 2010 – 2013

Sekolah Menengah Atas Jauharul Falah Al-Islamy : 2013 – 2016
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

: 2016 – 2020

C. Riwayat Organisasi
1. La_PASMA Ma‟had Al-Jami‟ah UIN STS Jambi
2. HMI KORKOM UIN STS Jambi
3. Racana UIN STS Jambi
4. Ikatan Mahasiswa Kumpeh (IMAKU)
5. Ikatan Mahasiswa Pematang Bedaro (IMAPB)

