PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL DRILLING DI KABUPATEN BATANG HARI

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh
Dede Irawan
SHP.162155

Dosen Pembimbing:
Dr.Robi‟atul Adawiyah,M.HI
Dra. Rafika, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020

iv

MOTTO

ْ َظَهَ َر ْٱلفَ َسا ُد فًِ ْٱلبَرِّ َو ْٱلبَحْ ِر بِ َما َك َسب
ْض ٱلَّ ِذي
َ اس لِيُ ِذيقَهُم بَع
ِ َّت أَ ْي ِدي ٱلن
۟ َُع ِمل
ُىن
َ ىا لَ َعلَّهُ ْم يَرْ ِجع
Artinya; „‟Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar) „‟. (QS. Ar Rum (30): 41).
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ABSTRAK
Illegal Drilling adalah suatu kegiatan pengeboran minyak yang di lakukan secara
Illegal (melanggar Hukum), kegiatan Illegal drilling yang terdapat di desa
Bungku kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. tidak hanya di lahan milik
warga namun juga telah merambah ke kawasan taman hutan raya (TAHURA),
dari tahun 2017 hingga sekarang terdapat sebanyak ratusan lobang sumur minyak
mentah yang masih aktif dan masih menghasilkan minyak mentah setiap hari nya,
para pelaku tindak pidana illegal drilling ini bisa menghasil kan minyak mentah
sebanyak satu tedmon dalam 1 hari dan di jual seharga 20 juta, dan bisa
menghasilkan 50-100 juta perbulan tergantung biaya yang dikeluarkan untuk
pengeboran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor
penyebab terjadi nya tindak pidana Illegal drilling di Desa Bungku Kec.
Bajubang, Kab.Batang Hari. serta untuk mengetahui kendala dan solusi aparat
penegak hukum dalam memberantas kegiatan pengeboran minyak secara ilegal di
Desa Bungku dan Desa Pompa Air Kec.Bajubang Kab.Batang Hari. Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data
primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara,
dokumentasi, dan literature lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama,ada beberapa faktor yang menyebab kan
terjadi nya tindak Pidana Illegal drilling yaitu: faktor ketidak tahuan masarakat
tentang praktik tersebut, faktor ekonomi dan pendapatan dan mata pencaharian
masyarakat dan faktor penegakan hukum nya itu sendiri, Kedua, dari temuan
penelitian terhadap penegakan hukum atas tindak pidana illegal drilling terdapat
beberapa kendala sebagai berikut: tidak ada instrument Hukum yang kuat dalam
pemberantasan kegiatan illegal drilling, belum ada koordinasi yang baik terhadap
data kasus illegal drilling, serta adanya oknum yang terlibat dalam kegiatan
tersebut.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Illegal Drilling, Hukum Pidana Islam
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Minyak bumi merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam
kehidupan sehari-hari seperti digunakan untuk kendaraan dan industri, minyak
bumi tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme sehingga disebut bahan
bakar fosil, minyak bumi berasal dari jasad renik, tumbuhan dan hewan yang mati,
sisa-sisa organisme tersebut kemudian mengendap didasar bumi kemudian
ditutupi lumpur,

dan lumpur tersebut lambat laun menjadi bebatuan karena

pengaruh tekanan diatasnya.
Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki cadangan minyak
terbesar didunia dengan jumlah pendapatan mencapai 911.000 juta barel pertahun,
dengan kekayaan yang berlimpah ruah tersebut digunakan semata mata untuk
meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
Minyak bumi adalah salah satu dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai
sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam
negeri, sumber penerimaan Negara, maupun sebagai bahan baku industri
petrokimia dan lain nya.
Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan
rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk
dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan.

1

2

Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang
cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha
yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan.
Di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi
dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI),
sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang
menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.1
Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
dinyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat”.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang).
Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara,
dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi
wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau
pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya
sebesar-besarnya

untuk

kemakmuran

rakyat.

Penguasaan

oleh

negara

diselenggarakan oleh pemerintah.2
Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi
mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau

1

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum,
(Jakarta: Pustaka Yustia, 2010), hlm. 76.
2
Salim Hs, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

3

usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan
namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi di lematis
antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.
Salim HS menegaskan bahwa ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha
tambang itu telah menimbulkan dampak negatif didalam pengusahaan bahan
galian. 3 Cap atau kesan buruk bahwa pertambangan merupakan kegiatan usaha
yang bersifat zero value, diakibatkan dari kenyataan berkembangnya kegiatan
pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.
Mengingat

potensi

tambangnya yang lebih dari

Indonesia

dari

segi

kekayaan

barang-barang

beberapa Negara lain yang maka dibutuhkan

pengaturan dan regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barangbarang tambang yang ada di Indonesia ini, awal mula hukum pertambangan di
Indonesia adalah dengan adanya peraturan tentang pertambangan selama
penjajahan belanda yaitu indonesische mijn wet (IMW) yang di undangkan pada
tahun 1899 dengan staatblaad 1899, nomor 224. Peraturan ini hanya mengatur
mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan saja.
Dominasi peran minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional di
masa mendatang diperkirakan tetap akan menonjol seiring dengan makin
meningkatnya kebutuhan energi, peningkatan ekonomi dan pengembangan
industri dalam negeri.

3

Ibid, hlm,5.

4

Pengaruh positivisme hukum telah sangat kuat tertanam dalam sistem
hukum Indonesia, antara lain ditandai oleh keinginan melakukan unifikasi dan
kodifikasi hukum Dalam kenyataannya setelah Indonesia merdeka pun model
penalaran positivisme hukum masih kuat dianut, salah satunya adalah
terlepaskannya tujuan keadilan dalam hukum. Hukum hanya dimaknai sebagai
norma positif dalam sistem perundang-undangan, hal ini direpresentasikan dalam
pasal-pasal yang tertuang di peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pengelolaan minyak dan gas bumi. Perdebatan dalam landasan filosofis
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan minyak dan gas
bumi berpangkal pada ideologi apa yang digunakan negara dalam pengelolaan
ekonomi. Ideologi yang digunakan menjadi landasan utama pengelolaan minyak
dan gas bumi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kesimpulannya, negara perlu
ikut campur dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.4
Namun

dewasa

ini

pengelolaannya

banyak

disalahgunakan

oleh

masyarakat dengan cara membuat sumur-sumur minyak tradisional yang terdapat
di berbagai daerah di Indonesia karena dikerjakan tanpa standar pengelolaan dan
keamanan yang baik. Hal ini tentu saja sangat menyalahi peraturan undangundang yang ada. Pengelolaan pertambangan yang tidak memperhatikan aspekaspek standar operasional yang telah diatur pasti akan banyak berdampak negatif,
tidak hanya kepada kerusakan lingkungan namun juga akan mengakibatkan
jatuhnya korban dari pelaku penambangan liar tersebut.

4

Indah Dwi Qurbani, Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,
Dosen Hukum Tata Negara, jurnal fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, vol.6 Nomor
2, (Agustus 2012), hlm.120.
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Oleh karena itulah hal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah
dalam menangani masalah praktik illegal drilling yang hingga saat ini masih
marak terjadi. Bila menilik kepada aturan hukum yang ada, maka praktek
penambangan minyak illegal tersebut telah dapat di kategorikan kepada
pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan
gas bumi, sebagaimana disebutkan dalam bab III UU tersebut yang menyatakan
tentang penguasaan dan pengusahaan pasal 4 yaitu:
1. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan
yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia
merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.
2. Penguasaan oleh Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di
selenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.
3. Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan
pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 23.
UU Nomor 22 Tahun 2001 juga mengubah peran Pertamina dari pembuat
kebijakan, pengatur dan pelaku usaha atau pemain menjadi pemain saja, Dalam
bagan di bawah ini ditunjukkan paradigma dalam UU Nomor 22 Tahun 2001. Hal
tersebut juga ditunjukkan dengan membentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
42 Tahun 2002. BPH. Migas juga dibentuk berdasarkan PP Nomor 67 Tahun
2002. Melengkapi pembentukan kedua badan baru tersebut, Pertamina,
berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2003 juga telah diubah statusnya menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) atau menjadi pemain saja. Menyangkut kegiatan
pengaturan utama di bidang minyak dan gas bumi juga telah diatur dalam PP

6

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu dan PP Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Hilir.5
Didalam undang undang Republik Indonesia NO, 22 Tahun 2001 tentang
minyak dan gas bumi Pasal 52 menjelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan
Eksplorasi atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana
di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar
rupiah).6
Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara
diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia.
Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak
pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak
secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan
semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (welfare state) yang harus
diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya
alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.7
Dengan begitu, lahirnya suatu undang-undang jika diselidiki dari proses
pembuatannya, akan menunjukkan betapa gigihnya perjuangan yang dilakukan
oleh beberapa golongan agar kepentingannya tetap terjamin oleh undang-undang

5

Indah Dwi Qurbani, Ibid, hlm. 118 .
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU. htm1 of, di akses pada
senin, 21 oktober 2019,jam 21:05
7
Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.
6

7

tersebut. Biasanya golongan-golongan yang kuat kedudukannya didalam
masyarakat, banyak menentukan akan terbentuknya suatu Undang-undang.8
Dalam Islam eksploitasi dikenal dengan pemanfaatan sumber daya alam di
mana dalam pemanfaatannya tidak boleh untuk diri nya sendiri, Syauqi Ahmad
Dunya menyebutkan sumber daya alam sebagai rahmat dari Allah SWT untuk
mengendalikan perilaku kekerasan terhadap alam untuk semua mahluk hidup,
manusia bertugas untuk membagikan sumber tersebut melalui eksploitasi secara
adil.9
Demikian, jelaslah bahwa aturan hukum telah menetapkan Pertamina
sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas
bumi. Artinya bahwa sebagai pemegang otoritas pengelolaan minyak dan gas
bumi, Pertamina tentu memiliki standar operasional dan system pengelolaan yang
baik yang tidak dimiliki oleh penambang illegal dengan alat-alat pengolahan yang
masih tradisional.
Adapun potensi cadangan Minyak bumi di Kabupaten Batang Hari
Mencapai 408,99 juta barel. 10 Berdasarkan foto udara jumlah titik Sumur Bor
illegal paling minimal mencapai 1.500 titik11. Dengan terus terjadinya kerusakan
lingkungan tentu akan merugikan ekosistem kehidupan mahluk hidup dan
manusia di masa-masa yang akan datang, padahal kita sebagai manusia telah

8

M.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta:
Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1988), hlm. 33-34.
9
Sholahudin Muhammad, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Grafindo persada),
2007, hlm. 43.
10
https://www.batangharikab.go.id/bat/statis-12-bidangpertambangan.html. diakses, 12
juni 2020, jam 22:10 WIB.
11
https://kumparan.com/jambikita/pengeboran-minyak-ilegal-usir-satwa-cemari-sumurwarga. diakses, 12 juni 2020, jam 22:25 WIB.
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diberikan peringatan oleh Allah SWT dalam Alquran yang menyebutkan sebagai
berikut:

۟ ُْض ٱلَّ ِذي َع ِمل
ْ َظَهَ َر ٱ ْلفَ َسا ُد فًِ ٱ ْلبَ ِّر َوٱ ْلبَحْ ِر بِ َما َك َسب
ُىن
َ ىا لَ َعلَّهُ ْم يَرْ ِجع
َ اس لِيُ ِذيقَهُم بَع
ِ َّت أَ ْي ِدي ٱلن
Artinya: „‟Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar).”12
Dari ayat tersebut jelaslah merupakan peringatan yang nyata kepada umat
manusia agar tidak melakukan kerusakan, Allah SubhanahuWaTa‟ala telah
melarang segala bentuk pengerusakan terhadap alam sekitar, baik pengerusakan
secara langsung maupun tidak langsung. Kaum Muslimin harus menjadi yang
terdepan dalam menjaga dan Melestarikan alam sekitar. Oleh karena itu,
seyogyanya setiap Muslim memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan
hidup. Karena pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua
umat manusia sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allâh Azza wa Jalla
ini.
Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan
hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Karena bumi
yang kita tempati ini adalah milik Allâh Azza wa Jalla dan kita hanya
diamanahkan untuk menempatinya sampai pada batas waktu yang telah Allâh
Azza wa Jalla tetapkan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena
mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul.
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Salah satu dari beberapa daerah yang dijadikan objek penambangan
minyak illegal ini adalah Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari Provinsi
Jambi seperti penulis temukan ketika melakukan observasi awal, bahwa
penambangan liar ini tidak hanya dilakukan di lahan milik warga, namun aktivitas
penambangan minyak secara ilegal tersebut telah merambah kekawasan Taman
Hutan Raya (Tahura) dan Wilayah Kerja Pertamina (WKP) EP-TAC PT PBMSJ.
Kini warga setempat memberi gelar kawasan tersebut sebagai perkampungan
illegal drilling. Banyak oknum yang terlibat aktifitas penambangan minyak secara
ilegal tersebut, mulai dari pihak swasta hingga pejabat daerah, bahkan pejabat
instansi vertikal diduga turut terlibat dalam aktivitas penambangan minyak secara
ilegal di daerah itu. Oknum polisi polres Batang Hari berinisial ES atau ER yang
membekingi aktivitas illegal drilling di Kabupaten Batang Hari, ditangkap polda
Jambi.13
Penambangan minyak yang dilakukan secara illegal ini telah menyebabkan
terjadinya beberapa akibat buruk, di antaranya kerusakan alam seperti kebakaran
hutan, munculnya semburan lumpur, tidak produktifnya lahan-lahan pertanian di
sekitar lokasi penambangan dan lain sebagainya. Bahkan beberapa kali juga
aktifitas penambangan minyak illegal ini telah memakan korban jiwa sebagai
akibat kecelakaan kerja baik luka ringan, luka berat hingga korban nyawa yang
tidak sedikit. Upaya untuk menertibkan aktifitas ini telah dilakukan oleh
pemerintah melalui aparat setempat namun dirasa belum berjalan efektif. Atas
dasar itulah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut
13

https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/28/bripka-es-oknum-anggota-polresbatanghari-bekingi-illegal-drilling-diringkus, diakses, 03 maret 2020, jam 22:20
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dengan mengetengahkan judul “Penegakan Hukum Terhadap pelaku tindak
pidana illegal drilling di Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batang
Hari”.
B. Rumusan Masalah
Dengan uraian latar belakang diatas dan untuk menghindari kajian yang
terlalu luas dan menyimpang dari objek dari penulisan ini, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Apa faktor terjadinya tindak pidana Illegal Drilling di Kabupaten Batang
Hari?
2. Bagaimana penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal
Drilling di Kabupaten Batang Hari?
3. Apa kendala dan solusi terhadap pelaku Tindak pidana Illegal Drilling di
Kabupaten Batang Hari?
C. Batasan Masalah
Penelitian masalah yang berhubungan dengan barangkali sudah melimpah
dengan berbagai pendekatan yang dilakukan. Oleh karena itu untuk supaya
penelitian ini menjadi fokus terhadap persoalan yang dikaji maka dipandang perlu
membentuk suatu batasan masalah sehingga kajian tidak melebar dan dalam
rangka agar penelitian menjadi sebuah penelitian yang utuh dan komprehensif
tentang persoalan yang dibahas. Penelitian membicarakan masalah keberadaan
Hukum positif dan hukum Islam dalam menyelesaikan kasus illegal drilling pada
masyarakat kabupaten Batang Hari. Illegal drilling yang dimaksud adalah,
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pengeboran minyak illegal dan sangat berbahaya. Pengeboran ini sudah lazim
terjadi dalam beberapa tahun yang lalu, dan karenanya dilihat dari perspektif
Hukum Islam.
D. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian.
Tujuan penelitian pada hakikatnya adalah mengungkapkan apa yang
hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuan nya sendiri merupakan sejumlah
keadaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam
rangka penulisan proposal skripsi ini adalah:
a. Untuk Mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak Pidana illegal driiling di
Kabupaten Batang Hari.
b. Untuk Mengetahui penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal
drilling di Kabupaten Batang Hari.
c. Untuk Mengetahui kendala dan solusi terhadap pelaku tindak pidana illegal
drilling di Kabupaten Batang Hari.
2. Kegunaan Penelitian
a.

Dari sisi Akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran
bagi perkembangan ilmu Hukum pidana dan dapat dijadikan titik tolak bagi
penelitian lebih lanjut.

b.

Secara teoritis, melalui penelitian hendaknya dapat menjadi landasan atau
teori tentang hukum pidana dalam penyelesaian kasus illegal drilling,
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terutama pada masyarakat Pompa Air kecamatan Bajubang kabupaten Batang
Hari.
c.

Secara praktis, penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis kepada
masyarakat tentang penyelesaian kasus illegal drilling di kabupaten Batang
Hari sehingga muncul langkah-langkah prepentif terhadap tindak pidana
illegal drilling tersebut.

d.

Sebagai sarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan
Hukum pidana Islam Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Jambi.

E. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
Bermasyarakat atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan
dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang
terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan
semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan
aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan
atau menegakkan aturan hukum.
Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggarakan hukum oleh
petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan
sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang
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berlaku.

merupakan

satu

kesatuan

proses

diawali

dengan

penyidikan,

penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan
terpidana.14
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur
hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya
hukum (legal culture)15.
Struktur hukum adalah menyangkut tentang penegak hukum (aparat yang
ada di dalamnya), substansi hukum menyangkut tentang undang-undang di
dalamnya, dan budaya hukum menyangkut tentang masyarakatnya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari soerjono
soekanto yaitu,:16
a. Faktor perundang undangan(subtansi hukum)
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
d. Faktor masyarakat
e. Faktor kebudayaan
Dalam dunia pertambangan Minyak dan Gas Bumi, ada dua kegiatan
usaha, yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.menurut pasal 1 ayat
14

Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1990), hlm. 58.
15
https://hirokojonesamane.wordpress.com/2015/12/10/sistem-hukum-menurut-lawrencefriedman/diakses pada tanggal 25 Februari 2020. 15:24. WIB
16
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), hlm. 8.
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7 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha
Hulu adalah “kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi.
F. Kerangka Konsepsional
1) Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang sering disebut dengan
strafbaarfeit. Para pembentuk undang- undang tersebut tidak memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud
dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum
pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta
delik.
Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut
terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti
dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang
dapat dipidana.17
Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar
feit dibedakan menjadi:

17

32.

I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.
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a) Definisi menurut Teori adalah suatu pelanggaran terhadap Norma yang
dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan Pidana untuk
mempertahankan tata Hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
b) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam
pidana.18
2) Pengertian illegal drilling
Yang di maksud dengan illegal adalah tidak sesuai dengan peraturan
hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang di maksud dengan
legal adalah sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang
berlaku.
Dari pengertian diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa kedua kata ini
memiliki makna yang berlawanan (antonim), di mana legal maknanya adalah
cenderung positif sementara Illegal maknanya adalah, cenderung negatif. Sesuatu
yang berstatus legal artinya adalah sah, sementara sesuatu yang berstatus illegal
artinya adalah tidak sah. Legal dan Illegal ini adalah kata serapan dari bahasa
Inggris yakni Legal dan Illegal yang maknanya serupa dengan pemaknaan bahasa
Indonesia.
Dalam kehidupan sehari-hari, segala bentuk kegiatan membuat ataupun
memperbesar lubang biasa disebut dengan pengeboran (boring). Namun dalam
industri manufaktur, pengeboran memiliki pengertian yang berbeda. Secara garis
besar dibedakan menjadi dua macam, yaitu drilling dan boring. Pada dasarnya
prosedur kerja dari mengebor dan mengedrill adalah sama. Namun tujuannya
18

Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum
Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm. 86.
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berbeda, pengeboran (boring) diartikan sebagai proses untuk memperbesar
lubang, sedangkan drill digunakan untuk melubangi benda kerja.
Drilling adalah operasi yang menghasilkan lubang-lubang bulat pada
seluruh bahan, atau memperbesar lubang dengan mata bor (twist drill). Sedangkan
yang di maksud dengan boring ialah operasi yang bertujuan untuk memperbesar
lubang yang telah di bor oleh alat potong yang dapat diatur atau core drill. Jenis
core drill antara lain seperti counter sink, counter boring, reamer, tap, dan lain
sebagainya.
Dalam dunia pertambangan Minyak dan Gas Bumi, ada dua kegiatan
usaha, yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.menurut pasal 1 ayat
7 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha
Hulu adalah “kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi.
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang
diteliti, Di antara langkah penting peneliti dalam memulai aktivitas penelitian
adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terlebih dahulu
yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan
penelitian yang diangkat.
Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan
teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (premilinary study) yang
bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian yang diteliti, yang
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dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi
kepustakaan.19
Indah Dwi Qurbani yang berjudul,”Politik Hukum pengelolaan minyak
dan gas bumi di Indonesia”, itu adalah sebuah journal hukum yang ditulis oleh
dosen Hukum tata Negara, fakultas Hukum di Universitas Brawijaya, Malang.
yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan perubahan
undang-undang migas.20
Dan oleh Marjan Setiawan, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi”, yang tujuannya untuk
mengetahui bagaimana upaya-upaya penegak Hukum dalam mengatasi hambatan
yang dihadapi penegak Hukum dalam menangani kasus Eksplorasi dan
Eksploitasi illegal, mengingat rumitnya perizinan serta kultur masyarakat yang
sudah dari dahulu mengelola sumur-sumur tua. Penelitian ini adalah Penelitian
Hukum dengan spesifikasi Penelitian Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor
mendefinisikan yang dimaksud “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang diamati”.21
Penelitian di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang akan penulis teliti Di
mana penelitian tersebut sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana
upaya penegak hukum dalam mengatasi hambatan dalam menangani kasus
19

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 83.
Indah Dwi Qurbani, op cit. hlm. 1.
21
Marjan Setiawan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan
Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ,
(2013).
20
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ekspolrasi dan eksploitasi illegal drilling. Dan sama-sama menggunakan metode
pendekatan penelitian kualitatif, yuridis dan empiris.
Di antara persamaan diatas ada sedikit perbedaan di penelitian Indah Dwi
Qurbani yang berjudul “politik Hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di
Indonesia” Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan
perubahan Undang-Undang minyak dan gas. Sedangkan penelitian yang penulis
teliti bertujuan untuk mengetahui upaya penegak Hukum dalam menangani kasus
Ekploitasi dan Eksplorasi illegal.

BAB II
METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum. Hukum
bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja, (law in book), tetapi
meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat, (law in
action). Kiranya semua hal yang merupakan arti dari pada hukum dapat dijadikan
sebagai objek penelitian. namun mengingat dana, waktu dan tenaga serta
kegunaan tentu tidak semua dapat dilakukan penelitian.22
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari

satu

atau

beberapa

gejala

hukum

tertentu

dengan

cara

menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta
hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas
permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.
1. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis
empiris yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kajian yang
diteliti.23 Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif
dalam rangka mengetahui tentang tindak pidana illegal drilling di kabupaten

22

Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2012),

hlm. 39.
23

Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grapindo
Persada, 2011), hlm. 22.
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Batang Hari. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif
adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah, (Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai
instrument kunci.24
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan

meliputi data primer dan data sekunder.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data primer
Data primer adalah data utama, dokumentasi dan wawancara dengan
sumber otoritatif yaitu masyarakat dan para pelaku tindak pidana illegal drilling di
kabupaten Batang Hari.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data pendukung yang terdiri dari buku, artikel,
journal, media cetak, internet, dan lain lain.
c. Data tersier
yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keteranganketerangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

24

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2009), hlm. 9.
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3. Metode Pengumpulan Data
1) Observasi
Dalam Observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang
yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Martinis Yamin menyatakan bahwa “Dalam observasi partisipatif peneliti
mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka
ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktifitas mereka”.25 Dalam penelitian
ini sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan.
Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana penulis ikut ambil
bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini
dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap tindak pidana
illegal drilling di kabupaten Batang Hari.
2) Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara semi terstruktur di mana pelaksanaan nya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Alat-alat yang digunakan penulis
dalam mewawancara adalah buku catatan, laptop, dan camera karena penulis
menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk
mencatan dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, di
mana semuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data.
25

Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan
kuantitatif, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), hlm. 79.
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3) Dokumentasi
Metode dokumentasi di tujukan untuk memperoleh data dari berbagai
bahan yang merupakan catatan penting dalam arsip yang belum di publikasikan
secara luas, teknik ini di maksud untuk mengumpulkan berbagai bukti-bukti
yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan Kualitatif, yaitu
uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis,
tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan
pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh,
maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima
terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan yang diterima.26
Dari bahan tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal drilling.
a. Redukasi data
Redukasi data, diartikan sebagai propses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari
catatan- catatan yang tertulis di lapangan. Redukasi dilakukan sejak
pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur
tema, membuat gugus- gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud
26

hlm. 205.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta, 2014),
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menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, data
diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut
dirangkum, dan sehingga memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.
b. Penyajian data
Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dan reduksi
data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah
dipahami. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
Penyajiannya dipahami juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan
bagan. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan mengelompokan data
sesuai dengan sub nya masing masing. Data yang telah didapat dari hasil
wawancara, dari sumber maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini
teks diperlukan dalam bentuk naratif deskriptif
H. Sistematika Penulisan
Guna mengetahui isi skripsi ini secara umum, perlulah diperhatikan
sistematika penulisan di bawah ini sebagai berikut :
Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi, baik
yang mencakup becground, pemikiran tentang tema yang dibahas, dengan sub
bab Latar Belakang Masalah. Inti untuk pkok permasalahan dalam
pembahasan di perlihatkan dalam Rumusan Masalah. Kemudian penulisan
suatu kaya ilmiah tidak bisa dilepaskan dari kegunaannya bagi penelii
akademik berikutnya, tujuan dan kegunaan penelitian perlu diungkap mejadi
suatu bab tersendiri. Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak adanya
perluasan masalah maka penulis perlu membatasi penelitian ini pada sub bab
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Batasan Masalah. Serta agar mudah untuk dipahami maka terdapat sub bab
Kerangka Teori yag membahas mengenai pengertian jual beli. Serta penulis
dirasakan perlu melakukan Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka merupakan
aktivitas

menelusuri

penelitian-penelitian

atau

tulisan

lampau

yang

mempunyai kaitan topic yang diangkat dalam tulisan ini. Tujuan dari
penulisan ini tidak lain adalah untuk melihat topic atau pembahasan utama
yang diangkat dalam tulisan saat ini belum perah dilakukan oleh penulis atau
peneliti sebelumnya, yang demikian akan terhindar dari asumsi duplikasi atau
plagiasi karya ilmiah.
Pembahasan diawal dengan Bab I
Pembahasan di dalam Bab II
Pembahasan didalam Bab II dipaparkan mengenaipersoalan teknik
atau metode da landasan pijakan teoi penulisan diulas dalam bab II Metode
Penelitian. Bab ini lebih banyak terkait dengan permasalahan metodologi,
yang menjadi pijakan dan pendekatan yang ditempuh penulis. Untuk
mengetahui dimana dan kapan waktu penelitian maka dalam penulisan perlu
adanya tempat dan waktu penelitian yang dibahas dalam sub bab tersendiri
yaitu Tempat dan waktu penelitian yang menjelaskan megenai kapan dan
waktu penelitian dan terdapat beberapa sub bab yang pembahasannya tersendii
antara orang lain membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis dan
sumber data, teknik analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian
maka dalam penulisan perlu adanya data, teknik analisis data, sistematika
penulisan dan jadwal penelitian.
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Pembahasan di dalam Bab III
Selanjutnya pada Bab III ini menjelaskan metode penelitian gambaran
umum Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Sejarah
Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, letak Geografis
dan Monografis Desa Bungku Struktur Organisasi Desa Bungku Kecamatan
Bajubang Kabupaten Batang Hari.
Pembahasan di Bab IV
Pada Bab IV adalah pembahsan yang akan menjawab rumusan
masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana
pelaksanaan praktek jual beli karet dengan tambahan kadar air di desa Bungku
Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, dan bagaimana penegakan
hukum terhadap tindak pidana illegal drilling.
Pembahasan ini di akhiri dengan Bab V
Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi
dengan Daftar Pustaka, Lampiran, Curiculum vitae, Kesimpulan di tarik dari
pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat
dengan pokok masalah. Kesimpulan bukan resume atau ikhtikar dari apa yang
di tulis terdahulu. Kesimpulan bertujuan agar pembaca dapat melihat
gambaran seutuhnya dari pembahasan tentang penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana ilegal drilling. Sebagai upaya masukan bagi penelitian
berikutnya, segala bentuk opini dan pemikiran lebih lanjut di aktualkan
dengan mediasi saran-saran.
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Tabel 1
Jadwal Penelitian
Februari
2019
No

Kegiatan

1

Pengajuan
Judul

2

Pembuatan
Proposal

3

Bimbingan
Proposal

4

Seminar
Proposal

5

Perbaikan
Proposal

6

Surat Izin
Riset

7

Penelitian

8

Analisis
Data

9

Bimbingan
Skripsi dan
Perbaikan

10

Agenda
dan
Ujian
Skripsi

11

Perbaikan
dan
Penjilidan

1

Februari
2020

Maret
2020

September
2020

Desember
2020

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x

x

x

x

x x

x

x

x x

x x

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG
KABUPATEN BATANG HARI
A. Aspek Historis Desa Bungku
Desa Bungku berdiri dan terbentuk pertama kali pada tahun 1965 di laman
sumpit yang di beri nama BUNGKUL yang diambil dari sebuah nama aliran
sungai yaitu sungai bungkul dengan jumlah penduduk ± 320 KK, pada tahun
1970 dari laman sumpit dialihkan kedusun jambu dan selanjutnya dialihkan
lagi kedusun lamo pada tahun yang sama pesirahnya muara bulian yang di
pimpin oleh Agus Cik kemudian berkembang lagi menjadi desa penerangan/
transosial selanjutnya dialihkan pada posisi sekarang pada tahun 1971 menjadi
penghulu yang dipimpin oleh Nanang/Takik dan Mangku Husin/Bogel sampai
dengan pada tahun 1982 dan desa bungku didefinisikan pada tahun 1982, yang
di pimpin oleh kades Hasyim periode 1982 sampai dengan 1983.27
Pada tahun 1993 kepemimpinan desa bungku dilanjutkan oleh Nursidin
sampai dengan 1995, pada tahun 1995 kepemimpinan desa bungku dilanjutkan
oleh Muhammad Zen sampai dengan 2013, pada bulan Agustus 2013
kepemimpinan pemerintahan desa bungku dilanjutkan dan diteruskan oleh
yulnasri selaku pejabat sementara (pjs) kepala desa bungku disampai dengan
bulan juni 2014, kemudian pada bulan juli tahun 2014 kepemimpinan
pemerintahan desa bungku dipimpin oleh utut adianto wahyu widayat yang
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Data dokumen kantor balai desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang hari
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dilantik langsung oleh plt. Bupati Batanghari Sinwan SH dengan masa periode
2014 s/d 2020.
Pada tanggal 18 bulan September 2018, kepemimpinan desa bungku
dilanjutkan dan di teruskan oleh ardani selaku pejabat sementara (pjs). Yusri
edi 2019 PAW desa bungku yang terdiri dari dari 5 dusun yaitu: dusun I
bungku indah, dusun II johor baru, dusun III rantau rasau, dusun IV kunangan
jaya I dan dusun V kunangan jaya II.
Desa Bungku pada saat ini meliputi dari 41 rt dengan jumlah penduduk
sekarang sebanyak 7.034 KK dan 17.678 jiwa termasuk didalamnya
masyarakat ada suku anak dalam (SAD), masyarakat petani lokal (pendatang)
dan karyawan perusahaan yang ada di desa bungku yang bermacam-macam ras
suku bangsa dan agama, pada saat ini kondisi desa bungku yang terletak di
sekitaran hutan Negara yaitu diantaranya: hutan tahura dan kawasan hutan
industry, desa bungku juga pada saat ini berada atau keliling beberapa
perusahaan baik perusahaan swasta maupun perusahaan Negara diantaranya
sebagai berikut:28
a. PT Berkah Sawit Utam (BSU)
b. PT Restorasi Ekosistem Indonesia ( Harapan Rain Forest)
c. PT.Agro Alam Sejahtera (AAS),
d. PT Wahanakasita Nusantara (WN)
e. PT Humusita (Nanriang),
f. PT Sungai Bahar Pasipik Utama (SPBU)
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Data dokumen kantor balai desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari

29

g. PT Pertamina (PBMSI)

Perguliran pergantian nama jabatan pimpinan kepemerintahan desa
bungku Kecamatan Bajubang kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi adalah
sesuatu keinginan untuk mendambakan kebaikan dan kemajuan jauh lebih
baik lagi dari pada yang sebelumnya, dan ini adalah sesuatu hal yang lumrah
sebagaimana pada tabel berikut dibawah ini :
Tabel I
Nama-Nama Pemimpin Kepemerintahan Desa Bungku Kecamatan
Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
NO

NAMA

JABATAN

PERIODE

1.

Agus cik

Pesirah

Tahun 1971

2.

Nanang/takik

Penghulu

1971 s/d 1982

3.

Hasyim

Kepala desa

1982 s/d 1993

4.

Nursidin

Kepala desa

1993 s/d 1995

5.

Muhammad Zen

Kepala desa

1995 s/d 2013

Arba-Suparno

Plt sekdes

2009 s/d 2013

Yulnasri

Pjs kepala
desa
Plt sekdes

2013 s/d 2014

Agustus-juni

Kepada desa

2014 s/d 2020

23 juni 2014

Pjs kepala
desa
Kepala desa
PAW
Sekdes

2018 s/d 2019

17/09/2018

2019 S/D 2020

25 April 2019

6.

Heri wanto
7.

Utut adianto
wahyu hidayat
Ardani

8.

Yusri edi

9.

Mentas kata
sembiring

2017 s/d
sekarang

KETERANGAN
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1. Orbitas/Jarak Antar Ibu Kota
Tabel II
Jarak antar ibu kota Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi
Jarak (KM)

Desa bungku

Ibu kota kec.

Ibu kota kab.

Ibu kota prov

Desa bungku

0

35

36

87

Ibu kota kec.

35

0

17

82

Ibu kota kab.

23

17

0

65

Ibu kota prov.

87

82

65

0

2. Prasarana Umum Yang Ada
No

Jenis Prasana

Volume Kondisi

Lokasi (RT/Dusun

1.

Jalan Kabupaten

40 KM

Kurang Baik

Dusun I s/d Dusun II

2.

Jalan Desa/Jalan

11 KM

Baik

RT 08, 15, 12

0 KM

-

-

3 Unit

Baik

Asiatic

3 Unit

Baik

RT.32, RT.27,

Produksi
3.

Jalan lingkungan/ rabat
beton

4.

Jembatan Beton
Dijalan Kabupaten

5.

Box Culvet

RT.15
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6.

Gedung SD Negeri

5 Unit

Baik &

RT.02,

RT,07,

Sedang

RT.15,

RT.24,

RT.19
7.

Gedung Madrasah

4 Unit

Baik

Dusun= I,II,III,IV

8.

Gedung TK

1 Unit

Baik

RT.02

9.

Gedung Posyandu

3 Unit

Sedang

RT.02, RT.10,RT.15

10.

Puskesmas Pembantu

1 Unit

Sedang

RT.09

11.

Sekolah Paud

3 Unit

Baik

RT.02,30

12.

Kantor kepala desa/ 1 Unit

Sedang

RT.02

Belum

Dusun 3,4 dan 5

balai desa
13.

Aliran listrik PLN

15 Km

Terjaring
Semua
14.

Tanah

Pemakaman 7

Sedang

RT.02,RT.08,RT.32

Umum

Hektar

15.

Musholla

33 Unit

Sedang

RT.01,02,04,05,06,0

16.

Polindes/ Poskesdes

1 Unit

Baik

RT.

13

Rantau

Rasau
17.

Mesjid

8 Unit

Sedang

Dusun I s/d Dusun V

18.

Gedung Posyandu

3 Unit

Sedang

RT.02,RT10,RT.15

19.

Puskesmas Pembantu

1 Unit

Sedang

RT.09
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3. Aset Desa/ Kekayaan Desa
No

Jenis asset

volume

kondisi

1

Tanah- tanah kas desa

4 Hektar

Tidak Produktif

Lokasi (RT)
Di desa
bungku

2

Tanah

bangunan 264 M²

Dimanfaatkan

RT 06

masjid
3

Tanah/masjid

400 M²

Dimanfaatkan

RT 02

4

Tanah/ musholla

350 M²

Dimanfaatkan

RT 04

5

Tanah/ musholla

225 M²

Dimanfaatkan

RT 01

6

Tanah

kuburantanah 7.500 M²

Dimanfaatkan

RT 12

Tanah/ madrasah nurul 6.000 M²

Dimanfaatkan

RT 11

Dimanfaatkan

RT 03

Dimanfaatkan

RT 02

Dimanfaatkan

RT 02

Dimanfaatkan

RT02

lapang
7

ihsan
8

Tanah/kantor

kepala 2.500 M²

desa
9

Tanah dan bangunan 199 M²
SD Negeri 471

10

Tanah dan bangunan 60.000 M²
TK Pembina

11

Tanah dan bangunan 400 M²
posyandu
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12

Tanah

dan

banguna 250 M²

Dimanfaatkan

gedung PAUD
13

RT

02&RT

10

Tanah dan puskesmas 400 M²

Dimanfaatkan

RT 02

Dimanfaatkan

RT 09

4 Hilang

Di balai desa

Dimanfaatkan

Kades

pembantu
14

Tanah lapangan bola 7.00 M²
kaki

15

Tenda

16

Motor

4 Unit
dinas

merk 2 Unit

Honda revo

dan

BPD

17

Mesin rumput

2 Unit

Hilang

Dikantor desa

18

Meja ½ biro kayu

1 Unit

Dimanfaatkan

Dibalai desa

19

Computer

50 Buah

Dimanfaatkan

Dibalai desa

20

Kursi kerja putar

5 Unit

Dimanfaatkan

Di

ruang

kades

&

ruang

ketua

BPD
21

1 Unit

Dimanfaatkan

Saat

di

pinjam warga
22

Kipas angina

2 Set

Dimanfaatkan

Dibalai desa

23

Lemari arsip

4 Set

Dimanfaatkan

Dibalai desa

24

Kursi putar

4 Unit

Dimanfaatkan

Kantor kepala
desa

25

Meja panjang

2 Buah

Dimanfaatkan

Aula

kantor

34

26desa
27

Note book

3 Unit

Dimanfaatkan

Bendahara

28

Televisi

1 Set

Dimanfaatkan

Dibalai desa

29

Kompor gas

1 Set

Dimanfaatkan

Dibalai desa

30

Sound sistem

1 Set

Dimanfaatkan

Dibalai desa

31

Mesin air pompa

1 Unit

Dimanfaatkan

Dibalai desa

32

merk data-data desa

5 Keping

Dimanfaatkan

Dibalai desa

33

Papan informasi

1 Set

Dimanfaatkan

Dibalai desa

34

Bangunan

pendopo 1 Unit

Dimanfaatkan

Dibalai desa

pendopo 5 000 M

Sedang

Rt 02

Rusak

RT.04,

pertemuan
35

Bangunan
pertemuan

36

Jalan kabupaten

12.000 M

05,

06,32
37

Jalan usaha tani

6.500 M

Rusak

Dusun
I,III,IV,V

38

Jalan lingkungan/ rabat -

-

-

beton

B. Aspek geografis Desa Bungku
1. Batas wilayah
Sebelah utara berbatasan dengan pompa air kecamatan bajubang, Sebelah
selatan berbatasan dengan sungai lilin Sumatra selatan, Sebelah timur berbatasan
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dengan desa burut dan desa pinang tinggi kab nuaro jambi, Sebelah barat
berbatasan dengan kabupaten sarolangun dan desa sridadi kecamatan muara
bulian.
2. Luas wilayah
Luas wilayah 120.415 Ha² tanah perkarangan 4.415Ha² tanah perkebunan
116.010 Ha²
3. Keadaan topografi desa
Keadaan topografi desa bungku dilihat secara umum keadannya
merupakan daerah dataran tinggi dengan perkebunan.
4. Iklim
Iklim

desa

bungku sebagaimama

desa-desa

diwilayah Indonesia

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh
langsung terhadap pola tanam yang ada di desa bungku kecamatan bajubang.
C. Aspek demografi penduduk
1. Jumlah penduduk
No

Laki-laki

Perempuan

1.

8.748 Orang

8.930 orang

2. Tingkat kesejahteraan
Kaya

Sedang

Kurang Mampu

KK Miskin

1.025 KK

2.449 KK

1.270 KK

264

3. Tingkat pendidikan
Tdk tamat SD

SD

SMP

SMA

Sarjana
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7.870

4.382

2.420

1.560

569

4. keadaan ekonomi penduduk
a. mata pencaharian
Karena bungku merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduk
bermata pencaharian sebagai petani.
Usia produktif

2.223 KK

Usia Non Produktif

2.337 KK

b. Pola penggunaan tanah
Penggunaan tanah di desa bungku sebagian besar dipergunakan untuk tanah
perkebunan sawit dan perkebunan karet sedangkan sisanya untuk tanah kering.
Lahan basah

Lahan kering

0

± 365.000 ton/thn

c. Pemilik ternak
Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk desa bungku berjumlah 3000 ekor
terdidir dari sapi, kambing, dan ungags.
5. Kondisi pemerintahan Desa
a. Pembagian wilayah desa
Dusun

RW

RT

5

0
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b. Budaya
Pada bidang budaya ini masyarakat bungku menjaga dan menjunjungi
tinggi budaya dan adat istiadat diwariskan oleh leluhur, hal ini terbukti masih
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berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan,
panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang warga masyarakat
melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam
melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya local ini adalah
lembaga adat Desa Bungku (LAD) lembaga inimasih tetap aktif, baik dalam
kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
c. Politik
Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan
peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses
konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut pormat 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
pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Kemajuan demokrasi telah

dimanfaatkan 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:
Pemilu

Jumlah

pemilih Yang menggunakan hak pilih

Tahun

tetap
Pemilihan umum

3.976

3.551

2009

Presiden dan

3.976

3.631

2009

wakil presiden
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Gubenur dan

6.376

3.751

2010

6.376

3.751

2010

wakil gubenur
provinsi jambi
Bupati dan wakil
bupati batanghari

6. Keadaan ekonomi
a. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa bungku secara umum juga
mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang
memiliki usaha atau pekerja walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umunya
belum dapat dopastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga
diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.
Yang menarik perhatian penduduk desa bungku masih banyak yang
memiliki usaha atau mata pencaharian tetap disbanding pertanian dan perkebunan
hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat desa bungku terbebasnya dalam
ilmu pengetahuan dibidang pertanian perkebunan karet dan kelapa sawit oleh
karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingimereka dalam hal ini,
bagaimana masyarakat berbuat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang
pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta
penyaluran pupuk bersubsidi sangatlah jarang tersalur/ diterima oleh petani desa
bungku sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan,
meskipun telah ada tenaga kerja pembimbing yang dinamakan PPL didesa kami
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namun PPL tersebut masih kurang untuk bersosialisasi dan membina para petani
sehingga para petani yang ada di desa bungku masih belum bisa dinyatakan
berhasil seperti para petani-petani desa tetangga sebagaimana yang diharapakan
oleh petani yang ingin merasakan hasil yang maksimal dari hasil pertaniaan. Ini
yang menyebabkan kurangnya perhatian pemerintah Batanghari terhadap petani
desa bungku.
D. Struktur Organisasi Desa Bungku

Gambar 1
Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa Bungku
BPD

KEPALA DESA
YUSRI EDI
SEKRETARIS DESA
MENTAS KATA
SEMBIRING

KASI TATA
USAHA

KASI
PEMERINTAHAN

KASI
KESEJAHTERAAN

Sumber : Kantor Kepala Desa Bungku

KASI
PELAYANAN

KASI
KEUANGAN

KASI
PERENCANAAN
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E. Visi dan Misi Desa Bungku
1. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan massa depan
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi
deasa bungku ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihakpihak yang berkepentingan di desa bungku seperti pemerintah desa, BPD, tokoh
masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada
umunya, maka berdasarkan pertimbangan diatas visi desa bungku adalah sebagai
berikut:
‘’ terwujudnya desa bungku yang berdikari aman, adil, makmur dan sejahtera
dengan semangat gotong royong’’
2. Misi
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi agar tercapainya
visi tersebut. Visi berada diatas misi. Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar
dapat dioperasionalkan/dikerjakan, maka misi desa bungku adalah:
a) Mewujudkan reformasi system kerja aparatur pemerintah desa guna
meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masayarakat.
b) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentukbentuk penyelewengan lainnya.
c) Meningkatkan urusan penyelenggaraan pemerintah desa secara terbuka, dan
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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d) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan
yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
e) Mewujudkan industri pertanian dan industri kecil/menengah yang berbasis
koperasi-koperasi rakyat dan badan usaha milik desa.
f) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan listrik
secara merata sehingga tingkat dusun.
g) Meningkatkan pelayanan dan disilitas kesehatan desa.
h) Meningkatkan sumber daya manusia melalui dukungan program wajib belajar
12 tahun dan pelatihan-pelatihan lain.
i) Meningkatkan kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
j) Mewujudkan reformasi agrarian dan penyelesaian konflik antar perusahaan
dengan masyarakat Desa Bungku untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat,
meningkatkan akses dan penguasaan yang lebih adil dan berkerakyatan.
k) Meningkatkan fungsi PUSTU//POSKESDES menjadikan RUMAH SAKIT
INAP.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal drilling Di Kabupaten
Batanghari.
Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam strategis yang
pengelolaannya diatur oleh negara sebagaimana telah digariskan oleh UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ini menegaskan
bahwa setiap pengelolaan yang dilakukan bukan oleh pemerintah dan/atau tanpa
izin negara merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum dan pelakunya dapat
dijerat dengan sanksi pidana. Pasal 52 Undang-Undang Migas ini bahkan
memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan eksplorasi dan
atau ekploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda
maksimal sebesar Rp. 60 miliar.
Ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan penambangan
minyak tanpa izin negara yang diharapkan mampu untuk meminimalisir bahkan
menghilangkan perbuatan ilegal ini nyatanya belum mampu berjalan efektif. Fakta
dilapangan masih menunjukkan banyak terjadi tindak pidana illegal drilling yang
dilakukan oleh masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Bungku dan Desa Pompa
Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.
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Dari penuturan yang disampaikan oleh Kepala Desa Bungku Bapak Yusri
Edi, beliau mengatakan,
”Dahulu warga disini tidak mengetahui bahwa tindakan mereka merupakan
perbuatan melanggar hukum, karena memang pada awalnya tidak ada niat
untuk mengambil minyak apalagi dilakukan diatas tanah milik mereka
sendiri. Asal mulanya, warga hanya ingin membuat sumur untuk mencari
sumber air bersih bagi perternakan ayam buras. Namun, lama kelamaan
sumur tersebut mengeluarkan minyak dan tidak hanya disatu titik tetapi
juga dibeberapa sumur lain. Hal ini sempat dilaporkan kepada pemerintah
dan pihak terkait, tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut maupun sosialisai
akan bahayanya dari semburan minyak ini”29
Karena ketidaktahuan warga masyarakat yang pada awalnya menganggap
tindakan ini bukan pelanggaran hukum maka illegal drilling masih berlangsung
pada saat ini. Apalagi aktifitas ini dirasakan sangat membantu dan membuka
lapangan pekerjaan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai sumber
penghasilan. Oleh sebab itulah maka kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh
sebagian warga Desa Bungku saja, namun juga menarik minat warga dari luar
yang berbondong-bondong ikut melakukan ekplorasi dan ekploitasi karena tergiur
keuntungan yang besar.
Salah seorang pemilik sumur minyak yaitu Bapak Syamsir menuturkan,
“Dalam satu hari biasanya untuk satu sumur menghasilkan minimal 1
tangki mobil dan dihargai 20 juta. Sehingga orang yang memiliki sumur
minyak bisa memperoleh penghasilan berkisar antara 50-100 juta perbulan
tergantung biaya yang dikeluarkan untuk proses pengeboran.
Pengeborannya sendiri memakan waktu kurang lebih 3-4 hari untuk
memperoleh sumber minyak. Yang berkerja tidak hanya warga di Desa
29

Wawancara dengan Bapak Yusri Edi, Kepala Desa Bungku, tanggal 14 September 2020, Pukul
10.00 WIB
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Bungku ini saja tetapi juga banyak pendatang dari luar, bahkan ada orang
dari Palembang yang memiliki beberapa sumur minyak disini.” 30
Dengan keuntungan yang begitu besar, maka tidak salah apabila banyak
pihak yang berminat melakukan penambangan minyak ilegal ini. Walaupun
sekarang keadaan dan situasinya telah berbeda dimana pemerintah dan pihak
terkait telah turun tangan dengan menyatakan perbuatan tersebut sebagai
pelanggaran hukum, namun tetap tidak memiliki efek yang besar untuk
menghentikan aktifitas ekploitasi minyak di Desa Bungku. Dalam perjalanan dari
waktu ke waktu bahkan jumlah sumur minyak terus bertambah yang semula hanya
beberapa saja sekarang sudah ratusan sumur yang aktif menghasilkan minyak.
Berdasarkan wawancara dengan saudara taufik selaku pekerja tambang
mengatakan bahwa :
„‟Pada tahun 2019 produksi minyak mentah yang dihasilkan dalam waktu 1
hari 1 malam dari satu lobang sumur bisa menghasilkan 1 tedmon,
sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi minyak dari sumursumur yang ada.‟‟31
Hal ini menandakan bahwa terjadi penurunan pada produktifitas minyak
mentah, Dan hal ini menyebabkan kerugian Negara yang begitu besar. Undangundang Migas sebagai payung hukum ternyata dianggap belum mampu menjadi
solusi karena tidak diteruskan dengan peraturan daerah (perda) sebagai
pengejewantahannya di daerah. Ini mengharuskan pemda bekerja lebih efektif
dalam pemberantasan tindak pidana illegal drilling tersebut. Dari fakta dilapangan
30

Wawancara dengan Bapak Syamsir, Pemilik Sumur Minyak, tanggal 21 Agustus 2020, Pukul 15.30
WIB
31
Wawancara dengan Bapak Topik, pekerja tambang, tanggal 10 September 2020, Pukul 09.00 WIB
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tersebut, maka dapat diketahui ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih
berlangsungnya tindak pidana illegal drilling khususnya yang terjadi di Desa
Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Faktor-faktor tersebut
diantaranya yaitu :
1. Faktor ketidaktahuan masyarakat atas perbuatan pelanggaran hukum.
Masyarakat yang pada awalnya tidak sengaja menemukan sumber minyak
bumi ketika hendak mencari air dengan membuat sumur bagi peternakan
mereka. Masyarakat disana merasa tidak melakukan pelanggaran hukum
dengan sengaja melakukan ekplorasi maupun eksploitasi tambang untuk
menghasilkan minyak dalam skala yang besar. Apalagi ketika penemuan
sumber minyak ini dilaporkan kepada pemerintah setempat, masyarakat tidak
memperoleh informasi maupun sosialisasi yang harusnya segera dilakukan
oleh pihak terkait. Maka tidaklah salah kalau masyarakat beranggapan bahwa
mengambil minyak disumur milik mereka sendiri tidak melanggar ketentuan
hukum.
Berdasarkan wawancara dengan bapak sekretaris Desa Bungku yaitu
Bapak Mentas Kata Sembiring, beliau mengatakan :
„‟Masyarakat Desa Bungku pada awalnya tidak mengetahui bahwa
kegiatan penambangan minyak tersebut merupakan kegiatan yang
melanggar hukum dan rata-rata pekerja dan alat yang digunakan itu
didatangkan dari Provinsi Sumatera Selatan‟‟.32

32

Wawancara dengan Bapak Mentas Kata Sembiring, sekretaris desa Bungku, tanggal 10
September 2020, Pukul 13.00 WIB
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2. Faktor ekonomi, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat.
Faktor ini merupakan faktor paling penting yang menyebabkan aktifitas
illegal drilling masih berlangsung hingga saat ini. Keuntungan besar yang
bisa diperoleh masyarakat tidak hanya dari kepemilikan sumur minyak, tetapi
ada perputaran roda ekonomi yang menyangkut banyak aspek dalam
membuka lapangan pekerjaan dan mata pencaharian. Tenaga kerja yang
banyak dilibatkan biasanya sampai 3-4 orang pekerja untuk setiap satu sumur
minyak, bila ada 100 sumur minyak yang aktif maka akan menyerap 300-400
orang pekerja, belum lagi ditambah dengan adanya jasa penyewaan mobil
angkutan khusus, tangki/drum penyimpanan sampai pada warung-warung
milik warga sekitar yang menjadi ramai karena aktifitas ini.
Berdasarkan wawancara dengan bapak Imron selaku pemilik salah satu
sumur minyak mengatakan bahwa :
“kalau dilihat dari pendapatan perbulan, kerja di tambang minyak ini
lebih menguntungkan dibanding dengan pekerjaan yang lain, karena
harga minyak mahal, sekarang harga minyak mentah itu mencapai 7 juta
per tedmon, dan untuk mendapat kan satu tedmon dibutuhkan waktu
kurang lebih satu minggu. “33

3. Faktor penegakan hukumnya itu sendiri.
Bahwa belum adanya aturan dari pemerintah daerah Kabupaten
Batanghari terkait pemberantasan illegal drilling ini sedikit banyak
mempengaruhi aktifitas ini. Walaupun Undang-Undang Migas atau Undang33

Wawancara dengan Bapak imron, pemilik sumur , tanggal 12 September 2020, Pukul 12.00 WIB
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undang Lingkungan Hidup telah mengaturnya, namun dirasa belum berjalan
efektif dan harusnya diberikan aturan turunannya agar sesuai dengan kondisi
dan situasi dilapangan. Penanganan yang lamban dari dinas terkait maupun
juga aparat penegak hukum yang seharusnya dilakukan sejak awal juga
menjadi faktor penting dalam menghentikan aktifitas ilegal ini sedini
mungkin.
Selain berkaitan dengan instrumen hukumnya, faktor penyebab terus
berlangsungnya tindak pidana illegal drilling adalah adanya kepentingan
oknum aparat kepolisian yang juga ikut andil mencari keuntungan dari
penambangan minyak ilegal ini. Salah satu yang paling menghebohkan yaitu
adanya peran oknum salah seorang anggota kepolisian berpangkat Bripka
berinisial ES yang kini telah menjalani sanksi. Oknum tersebut terlibat
langsung sebagai pemodal dan juga memiliki sumur minyak. Selain itu oknum
Bripka ES juga memberikan layanan pengawalan kepada para penambang
untuk pendistribusian minyak ilegal. Sehingga para penambang merasa cukup
aman untuk terus melakukan aktifitasnya.
Dikutip dari laman imcnews.id, Kombes Pol. Edi Faryadi selaku
Dirkrimsus Polda Jambi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan para
saksi dan juga pengakuan Bripka ES bahwa apa yang dilakukannya sudah
berlangsung sejak maraknya illegal drilling. Polda Jambi juga menyelidiki
dalang dibalik tindakan nekat Bripka ES. Peran Bripka ES, diawal bahkan
ikut melakukan pengeboran minyak ilegal tersebut. ES sendiri pulalah yang
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melakukan pengawalan terhadap pendistribusian minyak dan melakukan
koordinasi pengamanan di seluruh jalan. Polda Jambi juga sudah memeriksa
pihak-pihak lain yang ikut dikawal Bripka ES. 34
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal drilling Di
Kabupaten Batanghari.
Aktifitas pengelolaan minyak secara ilegal yang terus menerus dilakukan
oleh masyarakat tentunya akan menimbulkan banyak dampak kerugian bagi
ekosistem alam dan rusaknya wilayah hutan. Beberapa sumur minyak bahkan telah
merambah memasuki wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Sulthan Thaha
Syaifuddin yang ada di Kabupaten Batanghari, kawasan konservasi yang
seharusnya merupakan wilayah yang dilindungi. Kegiatan illegal drilling ini yang
pada mulanya hanya dilakukan pada lahan pribadi oleh warga dan beberapa
oknum, namun saat ini sudah sampai pada wilayah Tahura seluas 15.830 Hektar
are (Ha) yang mana sebagian wilayah ini sudah dirusak oleh para penambang
sehingga lokasi hutan ini tercemar akibat adanya tumpahan minyak mentah,
beberapa zat kimia serta semburan lumpur dari kegiatan illegal tersebut.
Dari keterangan yang diperoleh dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Batanghari Bapak Parlaung, beliau menjelaskan bahwa
“Aktifitas illegal drilling di Kabupaten Batanghari masih terus meningkat
sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Bahkan saat ini aktifitas sudah
banyak merambah sampai pada kawasan WKP EP-TAC PT. PBMSJ dan
kawasan yang dilindungi seperti kawasan Taman Hutan Raya (Tahura)
34

https://imcnews.id/ungkap-peran-bripka-es-dalam-kasus-illegal-drilling-di-batangharipolda-jambi-buru-pemodal, diakses tanggal 22 November 2020, Pukul 21.30 WIB
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yang meliputi Desa Bungku dan Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang
yang luasnya bahkan mencapai 15.830 ha.” 35
Masalah ini menjadi tentu menjadi perhatian serius, apalagi tidak hanya
dampak kerusakan lingkungan yang akan timbul tetapi juga konflik sosial yang
dapat terjadi antara penambang dan masyarakat setempat yang kontra dan menolak
adanya aktifitas ini. Aparat kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum
sejak tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2018 telah berupaya semaksimal
mungkin untuk memberantas dan melakukan penegakan hukum terhadap para
pelaku illegal drilling yang ada di dua desa yaitu Desa Bungku dan Pompa Air
dalam Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.
Sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2018 sudah terdapat beberapa kasus
yang ditangani oleh pihak Kepolisian mengenai kegiatan illegal drilling. Pada
rentang tahun 2017 telah terdapat 4 (empat) kasus yang muncul. Sedangkan pada
tahun 2018 medio Januari hingga bulan Juli, Polda Jambi yang turun langsung
keberbagai lokasi juga telah mengamankan beberapa orang tersangka terkait
aktivitas illegal drilling atau pengeboran minyak tanpa izin. Para tersangka yang
ditetapkan memiliki peran berbeda-beda, ada pekerja, penyuplai atau pengangkut,
maupun yang bertugas melakukan pengeboran. Menurut Kasubdit Tipidter
Ditreskrimsus Polda Jambi Kompol Fahrurrozi saat itu, untuk wilayah Batanghari
awalnya ada empat orang yang diamankan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan
hanya dua orang yang dijadikan tersangka dan dua orang lainnya sebagai saksi.
35

Wawancara dengan Bapak Parlaung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Batanghari, tanggal 28 September 2020, Pukul 09.30 WIB
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Namun, penindakan dari kepolisian tidak berhenti sampai disini. Menurut catatan
kepolisian sepanjang tahun 2018 telah terdapat sebanyak 9 (sembilan) kasus
dengan 31 tersangka. Semua tersangka dituntut dengan denda 60 Milyar Rupiah
dengan dijerat Pasal 52 jo. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 36
Di awal tahun 2019 aparat penegak hukum juga telah mengadakan
penyisiran dan penertiban secara besar-besaran di dua desa yang menjadi lokasi
penambangan liar tersebut. Berdasarkan data yang didapat bahwa pada tanggal 28
Januari 2019 pada pukul 11.00 WIB, dua lokasi diatas telah disisir dan ditertibkan
oleh Kepolisian Resort Polres Batanghari bersama Tim Terpadu. Penertiban
tersebut langsung di pimpin oleh Kabag Ops Polres Batanghari Kompol Ahmad
Bastari Yusuf dan didampingi oleh Kapolsek Bajubang Iptu Elfian Ritonga. Dalam
kegiatan penyisiran ini tidak tanggung-tanggung, jajaran pejabat utama Polres
Batanghari hadir dalam penertiban tersebut, adapun jajaran pejabat tersebut, yaitu:
1. Kasat Sabhara Polres Batanghari AKP H. Asrul Sani;
2. Kasat Intelkam AKP Tri Cahyono;
3. Kasat Reskrim AKP Dhadang Anindito, S. IK;
4. Kasi Propam IPTU Heri Hermansyah;
5. Kapolsek Bajubang IPTU Elfian Yusran Ritonga; dan

36

https://metrojambi.com/read/2020/07/22/33734/polda-jambi-tetapkan-18-tersangka-kasusillegal-drilling, diakses tanggal 22 November 2020, Pukul 21.45 WIB
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6. Unsur dari Organsasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait.37

Kasat Intelkam Polres Batanghari AKP Tri Cahyono menuturkan bahwa
pihak kepolisian Bersama tim lainnya melakukan penertiban terhadap lokasi
illegal drilling yang masuk dalam Kawasan WKP. Setelah kegiatan tersebut
dilakukan selanjutnya dilakukan pengambilan sample air limbah hasil aliran illegal
drilling oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Pihak Pertamina pun
turut melakukan penutupan terhadap bak selter atau bak penampungan minyak
hasil pengeboran secara illegal dengan menggunakan alat berat. Bak penampungan
hasil minyak illegal yang ada di area WKP Pertamina EP-TAC PT. PBMSJ Desa
Pompa Air Kecamatan Bajubang di tutup dengan menggunakan dua alat berat
jenis eskavator.
Wawancara dengan bapak Ardani selaku PJS kepala Desa Bungku, beliau
mengatakan:
“sepanjang tahun 2017 sampai 2019 sudah ada sekitar 13 kali aparat
penegak hukum melakukan upaya pemberantasan dan penutupan sumursumur minyak mentah yang masih aktif, dan sempat berhenti sebentar
kegiatan ilegal tersebut namun beberapa bulan kemudian para pekerja
kembali melakukan aktivitas pengeboran minyak tersebut” 38

37

www.tribunnews.com/sidak-penertiban-sumur-minyak-ilegal-di-kabupaten-batanghari,
diakses tanggal 3 Maret 2019, Pukul 19.30 WIB
38
Wawancara dengan bapak Ardani selaku PJS kepala Desa Bungku, 14 september 2020 pukul
14.00 WIB
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Selain itu, saat penertiban tersebut juga diamankan 10 unit mobil
pengangkut dengan total mintak bayat/mentah seberat 20 ton di daerah Tempino.
Dari 10 unit mobil tersebut ditangkap pula 10 pelaku yang merupakan warga
Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, 20 ton
minyak bayat diperoleh dengan membeli dari para penambang liar pada lokasi
illegal drilling dengan harga Rp. 450.000,- per drum. Kesepuluh pelaku
pengangkutan minyak illegal ini dijerat dengan Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat 2 huruf b
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan
Gas Bumi dengan ancaman kurungan penjara selama 4 (empat) tahun penjara.

Setelah penertiban ini dilakukan, aktifitas illegal drilling memang berhenti
sementara waktu. Akan tetapi, setelah kurang lebih satu bulan kemudian para
penambang minyak ilegal ini kembali lagi melakukan aktifitas produksi dengan
membuat sumur minyak baru. Kegiatan ilegal ini akhirnya mendapat perhatian
yang lebih serius dari Polda Jambi dengan membentuk tim Gabungan Personel
Penertiban illegal drilling pada akhir tahun 2019. Tim ini melakukan kegiatan
Penertiban dan Penegakan Hukum (Gakkum) yang dipimpin langsung oleh AKBP
Heri Widayat Kabagbinops Polda Jambi. Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan
Hukum (Gakkum) ini dibagi menjadi tiga tim Satuan Tugas (Satgas).
Keberadaan tim Satgas ini memang mampu menghentikan aktifitas illegal
drilling untuk sementara waktu, namun seperti yang sudah-sudah aktifitas tersebut
masih bisa berlanjut. Bahkan penulis juga masih dengan mudah melihat dan
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menemukan keberadaan sumur minyak ilegal berserta aktifitas para penambang
hingga saat ini di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

C. Kendala Dan Solusi Terhadap Tindak Pidana Illegal drilling Di Kabupaten
Batanghari
Dari temuan penelitian terhadap penegakan hukum atas tindak pidana
illegal drilling terdapat beberapa kendala yang terjadi diantaranya :
1. Tidak ada instrument hukum yang kuat dalam hal pemberantasan kegiatan
illegal drilling.
Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi memang telah tegas memberikan ancaman
pidana baik berupa pidana denda maupun pidana penjara bagi para pelaku
illegal drilling. Akan tetapi pada kenyataannya aturan ini tidak mampu secara
efektif dan maksimal memberantas praktek penambangan liar ini. Tindakan
represif aparat hanya sekedar memberikan efek jera yang sifatnya sementara.
Dari tahun 2017 hingga saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan upaya
yang tak kunjung selesai, berulang-ulang pada sasaran tindak pidana yang
sama, dilokasi yang sama dengan cara yang sama sekali tidak menghentikan
para pelaku illegal drilling tersebut. Tindakan preventif atau pendekatan lain
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harusnya bisa menjadi bagian dari instrumen hukum pemberantasan illegal
drilling.39

2. Belum adanya koordinasi yang baik terhadap data kasus illegal drilling.
Adanya perbedaan data dari beberapa pihak terkait kasus illegal drilling
menjadi penghambat dalam menentukan cara pandang yang sama tehadap
penanganan kasus ini. Komisi III DPR RI menemukan ketidaksingkronan data
kasus illegal drilling (pengeboran illegal) di Provinsi Jambi. Penegak hukum
yang menangani kasus ini, yaitu Kejaksaan tinggi dan Polda Jambi tidak
menunjukkan jumlah angka kasus yang sama. Padahal, kasusnya sama-sama
ditangani.
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengungkapkan temuan ini
kepada Parlementaria usai mengikuti pertemuan dengan jajaran Kejaksaan
Tinggi Jambi, Polda Jambi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jambi, Jumat (31/1/2020). Data yang disampaikan Kejaksaan Tinggi
Jambi, kasus ini sudah sampai dengan surat pemberitahuan dimulainya
penyelidikan (SPDP) sebanyak 37 perkara.
Sedangkan Polda untuk kasus yang sama menangani sebanyak 48
perkara. Lebih lanjut ia meminta kepada penegak hukum, agar ada konsolidasi
data. Namun, ia melihat penegak hukum di Jambi belum melakukan konsolidasi

39

Raharja, Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling, Jurnal Selat (Tanjung Pinang:
Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2019), hlm. 57-59.
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data dengan baik. Dalam situs resmi DPR Taufik Basari mengatakan bahwa
persoalan ini bisa terjadi karena mungkin tidak mengganggap pengawalan
terhadap kasus ini penting. Misalnya, Polda ketika menangani perkara dikawal
terus hingga menelusuri bagaimana penanganan di Kejati. Polda mungkin harus
melihat sejauh mana kasus pengeboran ilegal ini sudah dilakukan oleh Kejati,
seperti bagaimana eseksekusinya. Instansi penegakan hukum harus bisa saling
bersinergi untuk tercipta perbaikan data yang lebih baik. Perlu ada perbaikan ke
depan untuk penegakan hukum di Provinsi Jambi. 40
Karena perkara ini cukup merugikan pendapatan negara yang besar,
Komisi III DPR pun mendukung keinginan pemerintah untuk mendapatkan
kembali kerugian-kerugian yang dialami negara melalui proses hukum
khususnya pengekan hukum di provinsi Jambi. Sudah ada beberapa kajian yang
menujukan bahwa kerugian yang dihasilkan dari kasus SDA sangat besar. Jika
saja itu bisa dicegah, ditindak, dan dimintakan ganti rugi, tentu bisa membantu
ekonomi negara. Instansi penegakan hukum harus punya cara pandang yang
sama bahwa ini penting. Harus bekerja keras, jangan sampai ada kasus yang
dilindungi oleh pihak-pihak tertentu atau kasusnya hanya menyasar yang kecilkecil. Sementara yang besar-besar aman.

3. Adanya oknum penegak hukum yang terlibat dan melindungi illegal drilling.

40

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27520/t/Ada+Ketidaksinkronan+Data+Illegal+Drilling
+di+Jambi, diakses tanggal 5 November 2020, Pukul 19.30 WIB
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Kasus hukum terhadap Bripka ES yang mencuat beberapa waktu yang
lalu bisa ditarik sebagai bagian dari sulitnya pemberantasan illegal drilling.
Walaupun tidak dapat digeneralisir, akan tetapi fakta bahwa sering
ditemukannya sumur atau lokasi penambang yang kosong ketika diadakan razia
dari aparat penegak hukum dapat menjadi salah satu indikasi adanya oknum
yang melindungi aktifitas ini. Apalagi Kombes Pol Edi Faryadi selaku
Dirkrimsus Polda Jambi pernah mengungkapkan bahwa adanya oknum lain
yang terlibat dibelakang Bripka ES. Oknum ini juga mendapatkan keuntungan
dan peran yang cukup besar walau tidak terlibat secara langsung dilapangan
dalam praktek illegal drilling seperti yang dilakukan Bripka ES. 41

4. Adanya perlawanan dari sekelompok warga yang menghadang tim penertiban
aktifitas penambangan minyak ilegal.
Upaya penertiban dan pemberantasan praktek illegal drilling ini juga
mendapat hambatan serta kendala berupa perlawanan dari sekelompok warga
masyarakat. Pada saat terjadi razia gabungan oleh pihak Polda Jambi, Polres
Batanghari, Polsek Bajubang dan unsur pimpinan daerah serta instansi daerah
yang terkait penambangan minyak tanpa izin ini terdapat penolakan tidak hanya
oleh para penambang tetapi juga warga sekitar yang menduduki daerah
pertambangan minyak tersebut. Contohnya, saat dilakukan penutupan
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https://imcnews.id/ungkap-peran-bripka-es-dalam-kasus-illegal-drilling-di-batangharipolda-jambi-buru-pemodal, diakses tanggal 22 November 2020, Pukul 21.30 WIB
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menggunakan alat eskavator pada bak penampungan minyak, ada warga yang
melakukan aksi penghadangan dan mengatakan bahwa masyarakat memiliki
sertifikat atas tanah yang dilakukan penggalian minyak illegal drilling tersebut
yang sampai masuk pada area tambang pertamina. Menurut keterangan Camat
Bajubang Ikhwan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa konflik tersebut
sebenarnya terjadi akibat wilayah batas antara lahan milik warga dan
pertamina belum ada kepastian secara jelas. Konflik tersebut terjadi karena
tapal batas antara lahan milik warga dan wilayah kerja pertamina masih
menjadi polemik. Ikhwan juga mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya
menemukan solusi yang terbaik bagi masyarakat, agar tidak ada yang saling
dirugikan. 42

Berkaitan dengan beberapa kendala yang terjadi terhadap penanganan
tindak pidana illegal drilling tersebut, penulis berpendapat perlu adanya beberapa
solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan diantaranya yaitu :

1. Memperkuat instrument hukum dalam hal pemberantasan kegiatan illegal drilling.
Instrumen hukum yang dimaksudkan disini adalah instrumen yang secara
prosedural mampu dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Tidak
hanya represif namun juga pendekatan preventif dan sosio-kultural yang mampu
memaksimalkan implementasi aturan hukum yang tegas. Perlu adanya keterlibatan

42

Ivan Fauzani Raharja dan Eko Nuriyatman, “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling,”
Jurnal Selat Vol. 7 No. 1, Oktober 2019, hlm. 93.
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tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuka agama setempat serta melibatkan
komunitas-komunitas seperti aktifis lingkungan hidup atau pencinta alam yang
dapat memberikan pencerahan terhadap dampak buruk dari kerusakan lingkungan
bagi generasi yang akan datang yaitu anak cucu mereka sendiri.

2. Persamaan persepsi data dan pemahaman antara instansi pusat dan daerah,
Adanya perbedaan data terkait kasus illegal drilling ini tentunya akan
menjadi penghambat dalam menentukan cara pandang yang sama tehadap
penanganan kasus ini. Antara instansi terkait dan penegak hukum yang
menangani kasus ini, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan tinggi
maupun Polda Jambi harus harus memiliki data yang sama mengenai jumlah
angka kasus yang terjadi. Apabila data yang dimiliki telah sinkron dan tidak ada
perbedaan, maka akan ada kesamaan persepsi dari para pihak untuk
menentukan langkah yang diambil dalam penanganan tindak pidana illegal
drilling tersebut. Ini tentu saja sangat penting agar setiap tindakan yang diambil
menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Perlu adanya solusi alternatif yang juga mampu mengakomodir kepentingan warga
setempat.
Dalam penegakan hukum tindakan represif aparat penegak hukum memang
diperlukan. Akan tetapi hal itu akan memiliki efek sosial yang tinggi bila
menyangkut khalayak dan kelompok masyarakat. Maka perlu dipertimbangkan
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tindakan preventif yang sebaiknya diambil oleh aparat penegak hukum dan
pemerintah selaku pemangku kebijakan. Dahulu ketika pertama kali terjadi
pengeboran minyak oleh masyarakat terdapat keterangan dari Kepala Desa
Bungku yaitu Bapak Yusri Edi yang mengatakan,
“Sebelum pengeboran minyak terjadi masyarakat sudah pernah
mengadakan pertemuan untuk menyepakati penggelolaan minyak tersebut.
Pertemuan dihadiri oleh Pak Camat dan Disbangpol. Dari pertemuan itu
terkumpulah poin - poin penting yaitu pembagian keuntungan 10% untuk
Desa, 20% untuk pemilik tanah dan 70% untuk investor. Ternyata setelah
dikelolah dan berjalan selama tiga bulan barulah pemerintah mengatakan
bahwa ini illegal drilling, tapi karena sudah hasil maka tetap lah
dilanjutkan karena sangat membantu” 43
Oleh karenanya, maka tidak salah jika terus muncul gagasan pengelolaan
yang juga layak dijadikan pertimbangan pemerintah. Salah satu gagasan yang
sering mencuat dan layak dipertimbangkan adalah wacana pelegalan pengeboran
minyak oleh masyarakat. Wacana tersebut muncul pada Fokus Grup Discussion
(FGD) atau Diskusi Kelompok Terkumpul (DKT) yang digelar oleh Polda Jambi
dengan mengundang sejumlah pihak pada hari Jum‟at tanggal 7 Mei 2019.
Pemerintah daerah dan kepolisian daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah
pusat dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian
ESDM agar dapat segera dibuatkan aturan/payung hukum yang kuat agar kegiatan
illegal drilling ini dapat ditangani dengan baik. 44

43

Wawancara dengan Bapak Yusri Edi, Kepala Desa Bungku, tanggal 14 September 2020,
Pukul 10.15 WIB
44
Ivan Fauzani Raharja dan Eko Nuriyatman, Ibid, hlm. 89.

BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya,
maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:
a) penyebab masih berlangsungnya tindak pidana illegal drilling khususnya yang
terjadi di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Faktorfaktor tersebut diantaranya yaitu : Faktor ketidaktahuan masyarakat atas
perbuatan pelanggaran hukum, Faktor ekonomi, pendapatan dan mata
pencaharian masyarakat, Faktor penegakan hukumnya itu sendiri.
b) Sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2019 terdapat beberapa kasus yang di
tangani oleh pihak kepolisian mengenai kegiatan illegal drilling , pada tahun
2017 terdapat 4 kasus yang muncul, sedangkan pada tahun 2018 bulan januari
hingga bulan juli, polda yang turun langsung keberbagai lokasi juga telah
mengamankan beberapa orang tersangka, menurut catatan kepolisian
sepanjang tahun 2018 terdapat sebanyak 9 kasus dengan 31 tersangka, semua
tersangka dituntut dengan denda 60 Miliyar Rupiah dengan dijerat Pasal 52 jo.
Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi.
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c) Dari temuan penelitian terhadap penegakan hukum atas tindak pidana illegal
drilling terdapat beberapa kendala yang terjadi diantaranya : Tidak ada
instrument hukum yang kuat dalam hal pemberantasan kegiatan illegal
drilling, Belum adanya koordinasi yang baik terhadap data kasus illegal
drilling, Adanya oknum penegak hukum yang terlibat dan melindungi illegal
drilling, Adanya perlawanan dari sekelompok warga yang menghadang tim
penertiban aktifitas penambangan minyak ilegal.
B. Saran
1. Kepada pemerintah Desa Bungku dan aparat penegak hukum kecamatan
Bajubang kabupaten Batang Hari di harapkan dapat melakukan suatu
tindakan tegas namun tidak merugikan para pelaku tindak pidana illegal
drilling tersebut. Penulis juga mengharapkan kepada pemerintah dan
aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana
diharapkan selalu konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai
pemerintah dan penegak hukum baik dari segi penyelidikan dan
penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Maka diharapkan
pemerintah dan penegak hukum lainya lebih meningkatkan lebih keras
kinerja dalam melakukan penyidikan terhadap kasus illegal drilling yang
terjadi di kalangan masyarakat, sehingga tujuan dari penegakan hukum
dapat berjalan optimal guna terwujud rasa keadilan ditengah-tengah
masyarakat.
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2. Kepada pemerintah dan penegak hukum lainya harus mengatasi kendala
dalam melakukan penyelidikan dan penyelesaian terhadap kasus tindak
pidana illegal drilling di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten
Batang Hari, dan harus lebih serius lagi dalam menanggapi kasus tindak
pidana ini dengan berusaha memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk
meningkatkan kinerja dari para penegak hukum, sehingga tindak pidana
illegal drilling ini tidak terjadi dan proses penyelidikan dan penyidikanya
dapat diselesaikan tepat waktu dan kasus nya tidak sampai ke pengadilan
tinggi.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan kembali
kegiatan penambangan minyak secara ilegal, karena kegiatan tersebut
dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan
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