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ABSTRAK

Konflik lahan perkebunan kelapa sawit di kampung Batu Putih kabupaten
Berau belakangan ini menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat. Bermula isu
lahan plasma yang belum diberikan oleh PT. Jabontara Eka Karsa yang
merupakan anak perusahaan dari Kuala Lumpur Kepong (KLK) Berhad Group,
selaku perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pengelola perkebunan sawit
di kampung Batu Putih. Peneliti ingin melihat proses atau gambaran konflik
berkepanjangan yang tidak menemukan titik temu dalam tuntutan lahan plasma
terhadap PT. Jabontara Eka Karsa, dengan menggunakan strategi konflik untuk
memetakan strategi yang digunakan oleh masing-masing aktor dalam menghadapi
konflik isu lahan plasma tersebut.

Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif dengan teori Edwar Azar
konflik berkepanjangan dan Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin strategi konflik.
Metode pengumpulan informan dilakukan secara teknik snowball, dan didapatkan
tujuh informan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama mengenai sejarah konflik
berkepanjangan yang terjadi di kampung Batu Putih. Masyarakat lokal kampung
Batu Putih yang terpecah belah menjadi dua kubu yaitu antara pro dan kontra
mengalami perubahan dalam mencapai tujuan. Dari pihak perusahaan sendiri
mengklaim bahwa peraturan kementerian no 26 tahun 2007 pasal 11 tidak wajib
bagi perusahaan mereka, hal ini dikarenakan HGU perusahaan terbit tahun 1997.
Dalam peraturan tersebut dengan pedoman perusahaan tidak ditemukan adanya
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solusi, karena hukum tidak berlaku surut. Permasalahan RSPO menjadi
penghambat tercapainya tujuan masyarakat karena perusahaan komitmen dengan
produksi minyak sawit ramah lingkungan. Strategi yang digunakan oleh ketiga
aktor dalam konflik berkepanjangan. Pertama adalah masyarakat lokal kampung
Batu Putih, selama ini masyarakat dalam menghadapi konflik dengan perusahaan
menggunakan strategi yang disebut Contentious Contending. Kemudian
perusahaan menggunakan strategi Problem Solving, selanjutnya pemerintah
kecamatan sebagai mediator.

Kata Kunci : Konflik Berkepanjangan, RSPO, Strategi Konflik
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ABSTRACT

Conflict of oil palm plantations in the Batu Putih village of Berau district
has recently become the subject of conversation by the community. Starting issue
of plasma land that has not been given by PT. Jabontara Eka Karsa, a subsidiary
of Kuala Lumpur Kepong (KLK) Berhad Group, as the company responsible for
managing oil palm plantations in Batu Putih village. Researchers want to see a
process or a picture of prolonged conflict that did not find common ground in the
demand of plasma land to PT. Jabontara Eka Karsa, using a conflict strategy to
map out the strategies used by each of the actors in dealing with the conflict on
the plasma land issue.

This study uses qualitative data with Edwar Azar theory of protacted social
conflict and Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin conflict strategy. The method of
collecting informants was done by snowball technique, and got seven
informants.The results of this study are the first about the history of prolonged
conflict that occurred in the village of Batu Putih. The local community of Batu
Putih village is divided into two camps, namely between the pros and cons
changes in achieving the goal. From the company itself claims that the ministry
regulation no 26 of 2007 article 11 is not mandatory for their company, this is
because the company's HGU issued in 1997.

In the regulation with the guidelines of the company did not find any
solution, because the law does not apply retroactively. The RSPO problem
becomes an obstacle to the achievement of community goals because the
company is committed to the production of environmentally friendly palm oil.
The strategies used by the three actors in the prolonged conflict. First is the local
community of Batu Putih village, so far people in facing conflict with companies
using a strategy called Contentious Contending. Then the company uses Problem
Solving strategy, then sub-district government as a mediator.

Keywords: Protracted Social Conflict, RSPO, Conflict Strategy
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A. Pendahuluan

Konflik lahan perkebunan

kelapa sawit di kampung Batu Putih

kabupaten Berau belakangan ini

menjadi bahan perbincangan oleh

masyarakat. Bermula dari lahan

plasma yang belum diberikan oleh

PT. Jabontara Eka Karsa yang

merupakan anak perusahaan dari

Kuala Lumpur Kepong (KLK)

Berhad Group, selaku perusahaan

yang bertanggung jawab sebagai

pengelola perkebunan sawit di

kampung Batu Putih.

Konflik yang terjadi antara

masyarakat lokal dengan perusahaan

Jabontara Eka Karsa ini sudah

berlangsung kurang lebih delapan

tahun, sejak dibukanya perusahaan

tersebut sudah banyak menyebabkan

kerugian yang dirasakan masyarakat

dan juga masyarakat tidak

merasakan adanya keuntungan dari

adanya perusahaan Jabontara Eka

Karsa. Program CSR yang dijanjikan

oleh perusahaan belum diberikan

dan tentunya hal ini membuat

masyarakat semakin geram.

“Masyarakat menuntut 20%

lahan plasma sesuai dengan

peraturan Kementerian Pertanian

yang disebutkan dalam nomor 26

tahun 2007 pasal 11”.1 Tetapi hal ini

terjadi ketidaksesuaian ketika

peraturan Kementerian Pertanian

Nomor 26 itu keluar tahun 2007

karena peraturan undang-undang

tidak mungkin diberlakukan surut.

Hal inilah yang membuat

masyarakat menjadi bingung

dikarenakan kurang fahamnya akan

peraturan undang-undang yang

dikeluarkan oleh pemerintah.

Sedangkan Hak Guna Usaha

(HGU) PT. Jabontara Eka Karsa

tahun 1997-1998 dan Izin Usaha

Perkebunan IUP tahun 2000. HGU

perusahaan sendiri tidak mewajibkan

perusahaan untuk memberikan 20%

lahan kepada masyarakat sehingga

perusahaan tetap berpegang teguh

pada aturan tersebut.

Izin Usaha Perkebunan (IUP)

adalah izin tertulis dari pejabat yang

berwenang dan wajib dimiliki oleh

perusahaan perkebunan yang

melakukan usaha budidaya

perkebunan, dan terintegrasi dengan

1prokal news,3 November 2016 (di akses pada 7
Desember 2017)
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usaha industri pengolahan hasil

perkebunan. Peraturan Kementerian

Pertanian berisi tentang kewajiban

perusahaan yang seharusnya

memberikan 20% lahan plasma dari

lahan yang sudah dikelola

perusahaan, tetapi di dalam Hak

Guna Usaha yang dimiliki tidak ada

kewajiban bahwa perusahaan selaku

pengelola perkebunan kelapa sawit

memberikan 20% lahan plasma.

Hak Guna Lahan diberikan

untuk jangka waktu 35 tahun dan

dapat diperpanjang paling lama 25

tahun dan dapat di perbaharui

selama 35 tahun. Masyarakat

kampung Batu putih telah

mengajukan permintaan kepada PT.

Jabontara Eka Karsa selama kurang

lebih delapan tahun untuk

memberikan 20% lahan plasma, hal

ini juga dikarenakan PT. Jabontara

Eka Karsa yang merupakan anggota

dari Rountable on Suistainable palm

oil (RSPO) sehingga tidak

memungkinkan untuk membuka

lahan.

RSPO sendiri adalah asosiasi

yang terdiri dari berbagai organisasi

sector industry kelapa sawit

(perkebunan, pemrosesan,

distributor, industri manufaktur,

investor, akademisi dan LSM bidang

lingkungan) yang bertujuan

mengembangkan dan

mengimplementasikan standar

global untuk produksi minyak sawit

berkelanjutan.

RSPO membuat aturan-aturan

yang mensyaratkan perkebunan

sawit menjadi sulit berdiri dan

berkembang dikarenakan tingkat

polusi yang ditimbulkan. Tetapi di

sisi lain mungkin saja aturan yang

dibuat oleh RSPO itu untuk

melindungi kelestarian lingkungan

dan mewujudkan proses industri

yang ramah lingkungan. Perusahaan

yang berkomitmen dengan

organisasi RSPO ada banyak di

dunia internasional, sehingga hal ini

menjadi sorotan publik jika ada

anggota perusahaan yang melanggar

peraturan tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa konflik  lahan

plasma antara masyarakat

lokal dengan PT. Jabontara

Eka Karsa mengalami konflik

berkepanjangan (protracted

conflict)?

C. Kerangka Teori
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Pada kasus konflik lahan

plasma yang terjadi di kampung

Batu putih, kecamatan Batu

Putih, kabupaten Berau ini

peneliti menjelaskan conflict

management sebagai dasar

pemikiran, yaitu bagaimana suatu

wewenang ditegakkan oleh pihak

berkonflik atau pihak ketiga.

Pendekatan ini melihat conflict

management mampu menekan

kemunculan kekerasan dalam

konflik dengan menggunakan

seperangkat kekuasaan dan

kekuatan. Conflict management

menciptakan pola hubungan

berbasis pada kekuasaan.

Pendekatan bargaining adalah

salah satu ciri utama conflict

management yang mungkin

membuka kesempatan kelompok

dominan untuk menentukan

bentuk resolusi konflik.2

Kemudian menggunakan

konsep strategi konflik yang

terdiri dari empat strategi yaitu

pertama withdrawl adalah

menunggu sambil berusaha

memahami situasi setelah kira-

2Novri, Susan. 2009. Pengantar Sosiologi
Konflik. Jakarta: Prenadamedia Group

kira mampu dan yakin dapat

berhasil baru melangkah untuk

mengatasinya (penarikan diri).

Lalu yang kedua yielding yaitu

taktik menurunkan aspirasi

sendiri dan bersedia menerima

dari yang sebetulnya diinginkan.

Masing-masing pihak bersedia

menerima kurang dari yang

mereka inginkan untuk mencapai

kesepakatan yang dapat di terima

kedua belah pihak. Yielding

memang menciptakan solusi,

tetapi bukan solusi yang

berkualitas tinggi. Dalam teknik

ini salah satu pihak menarik diri

dari konflik yang lebih besar,

biasanya pemikiran ini lahir

akibat besarnya biaya konflik

yang di keluarkan dari pada

manfaat yang di terima. Sehingga

kedua pihak berunding dan

menerima sebagian yang di

sengketa, bahkan sangat kecil

dari yang diinginkan, dan ketiga

contentious contenting, Mencoba

menerapkan solusi yang lebih

disukai oleh salah satu pihak atas

pihak lain. Kemauan secara

sepihak (tidak memikirkan

kepentingan pihak lain). Kedua
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belah pihak saling bersikukuh

memegang aspirasi masing-

masing, dan membujuk untuk

mengalah. Selanjutnya

compromy adalah

menyeimbangkan perhatian pada

diri sendiri dengan pihak lain

mencari kompromi dan mencoba

mengakomodasi kepentingan

kedua belah pihak dan yang

terakhir adalah problem solving

(pemecahan masalah) yaitu

mencari alternatif yang

memuaskan aspirasi kedua belah

pihak.3

Secara garis besar inti dari

penelitian ini adalah konflik

lahan plasma perkebunan kelapa

sawit berkepanjangan yang tidak

terselesaikan (protracted

conflict). Konsep protracted

conflict sendiri adalah konflik

sosial yang berkepanjangan

merupakan istilah teori yang

dikembangkan oleh Edwar Azar.

Umumnya mengacu pada konflik

yang dideskripsikan oleh peneliti

lain karena berlarut-larut atau

sulit diatasi yaitu rumit, parah,

3 Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin. 2009. Teori
Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

biasanya bertahan dan sering kali

penuh kekerasan. Ketika identitas

kelompok terancam atau frustasi,

konflik yang sulit diatasi hampir

tak terelakkan. Konflik sosial

yang meluas interaksi

bermusuhan antara kelompok-

kelompok komunal yang berbasis

pada kebencian rasial, etnis,

agama dan budaya yang dalam,

dan bertahan dalam jangka waktu

yang lama dengan pecahnya

kekerasan sporadis. Disebabkan

oleh frustasi kebutuhan manusia

akan keamanan, pengakuan dan

keadilan distributif.

D. Metode Penelitian

Paradigma yang dipilih

dalam penelitian konflik

perkebunan kelapa sawit di

kampung Batu Putih ini

menggunakan definisi sosial

menurut Ritzer dalam klasifikasi

tiga paradigma sosiologi, definisi

sosial tidak berpijak pada fakta

sosial yang objektif, paradigma

ini lebih menghargai bagaimana

realitas tersebut terbentuk dari

pemikiran aktor masing-masing.

Peneliti memilih subjek

penelitian untuk mendapatkan
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data informasi yang akurat dalam

rangka penyusunan penelitian ini.

Pemilihan informan sebagai

sumber data dalam penelitian ini

adalah berdasarkan pada asas

subyek yang menguasai

permasalahan, memiliki data, dan

bersedia memberikan imformasi

lengkap dan akurat. Informan

yang bertindak sebagai sumber

data dan informasi harus

memenuhi syarat, yang akan

menjadi informan narasumber

(key informan) dalam penelitian

ini adalah pejabat kecamatan

Batu Putih yaitu bapak Dayat

selaku sekretaris Kecamatan.

Dengan demikian,

informan ditentukan dengan

teknik snowball , yakni proses

penentuan informan berdasarkan

informan sebelumnya tanpa

menentukan jumlahnya secara

pasti dengan menggali informasi

terkait topik penelitian yang

diperlukan. Pencarian informan

akan dihentikan setelah informasi

penelitian dianggap sudah

memadai. Selanjutnya dalam

metode ini dijelaskan

bahwasanya peneliti harus

menentukan subjek penelitian

yang memang harus benar-benar

mengerti mengenai permasalahan

pokok dari penelitian ini,

sehingga nantinya peneliti

mendapatkan informasi yang

akurat dan tajam.

Peneliti telah memilih

subjek penelitian yang dianggap

sesuai atau ahli dalam

menjelaskan dan memberikan

informasi yang terkait dengan

permasalahan penelitian. Variasi

dari subjek telah ditentukan pula

oleh peneliti guna menawarkan

pembaca sebuah penyajian

analisis penelitian yang holistik

dari beberapa golongan

masyarakat, atau aktor-aktor

pada kategori-kategori tertentu.

Subjek informan dalam

penelitian ini kemudian

menjelaskan informasi yang

sesuai dengan sudut pandangan

mereka masing-masing, peneliti

akan berhenti mencari subjek

penelitian ketika informasi yang

telah diberikan oleh subjek-

subjek penelitian yang terpilih ini

sudah dalam kondisi yang jenuh,

atau dalam kata lain sudah tidak
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ada variasi informasi lagi.

Subjek-subjek yang terpilih

tersebut adalah pihak yang

mengetahui sejarah dari

berdirinya perkebunan kelapa

sawit, serta mengerti akan

kondisi awal mula terjadi konflik,

mengerti akan perlawanan

komunitas lokal  yang terjadi.

Oleh karena itu peneliti memilih

7 informan yang mengerti akan

realitas yang terjadi di kampung

Batu Putih.

Sedangkan untuk

pengumpulan data dalam

penelitian ini yakni wawancara

mendalam (indepth interview)

yang dilakukan dengan

menggunakan pedoman

wawancara (interview guide)

agar dapat memperoleh data

secara lebih terinci yang

berkaitan dengan topik

penelitian.

E. Hasil Penelitian

Konflik Berkepanjangan pada Isu

Lahan Plasma antara

Masyarakat dengan Perusahaan

di Kampung Batu Putih

Dalam buku Resolusi Damai

Konflik Kontemporer Edward Azar

kajian mengenai konflik sosial yang

berlarut-larut (PSC) menyatakan

bahwa konflik itu merepresentasikan

perjuangan berkepanjangan yang

seringkali penuh kekerasan oleh

kelompok komunal. Keperluan

dasar seperti keamanan, pengakuan

dan penerimaan akses yang adil bagi

institusi politik dan partisipasi

ekonomi. Peran pemerintah dan

negara dalam menjaga keamanan

nasional dapat memuaskan atau

mengecewakan kebutuhan dasar

masyarakat, dan karenanya dapat

mencegah atau justru menimbulkan

konflik.4

Dalam bidang ekonomi Azar

menyatakan bahwa protacted social

conflict cenderung diasosiasikan

dengan pola-pola keterbelakangan

atau perkembangan yang tidak

merata. Pola-pola keterbelakangan

dapat diartikan sebagai sisi lain dari

kemiskinan yang dialami

masyarakat dan menjadi tertinggal

dengan perkembangan zaman.

Sesuai dengan realitas pada

masyarakat kampung Batu Putih

4 Hugh, Mial. Oliver, R and Tom, w. 2002. Resolusi
Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan,
Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik Bersumber
Politik, Sosial, Agama dan Ras. Jakarta:
PT.RajaGrafindo Persada.
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mengalami pola-pola

keterbelakangan. Hal ini

dikarenakan masyarakat belum siap

dengan masuknya modernisasi

melalui didirikannya perusahaan

kelapa sawit. Perusahaan  membawa

dampak dari sisi negatif maupun sisi

positif. Dampak negatif terhadap

kehidupan sosial masyarakat adalah

terjadinya kesenjangan sosial antara

masyarakat. Kesenjangan sosial ini

disebabkan oleh faktor kurangnya

skill yang dimiliki oleh masyarakat

lokal, sehingga masyarakat

pendatang yang memiliki skill dapat

bersaing dengan masyarakat lokal.

Dengan adanya peraturan

kementerian pertanian yang

mengatur tentang perkebunan kelapa

sawit mampu mengubah kondisi

masyarakat. Maksud dari kondisi

disini adalah harapan besar

masyarakat terhadap peraturan

tersebut. Permentan no 26 tahun

2007 pasal 11 berisi kewajiban

perusahaan kelapa sawit dalam

mensejahterakan masyarakat dengan

memberikan lahan plasma  sebesar

20% dari lahan inti perusahaan. Dari

pihak perusahaan sendiri mengklaim

bahwa peraturan tersebut tidak

wajib bagi perusahaan mereka, hal

ini dikarenakan HGU perusahaan

terbit tahun 1997. Dalam peraturan

tersebut dengan pedoman

perusahaan tidak ditemukan adanya

solusi, karena hukum tidak berlaku

surut.

Hal ini tentu saja sesuai

dengan konsep Azar dalam konflik

berkepanjangn yang menyebutkan

bahwa peran negara sangat besar

dalam membuat suatu kondisi

mengalami konflik. Dengan adanya

peraturan kementerian pertanian

tersebut tentu saja membuat

masyarakat senang dan berharap

lebih dengan adanya peraturan

tersebut, namun fakta yang ada

justru membuat permasalahan baru.

Negara belum dapat

mensejahterakan masyarakatnya

sehingga memberikan kesempatan

bagi pemilik modal asing agar dapat

memberdayakan masyarakat.

Masyarakat yang awam akan

peraturan akan menerima peraturan

tersebut tanpa memahaminya lebih

lanjut. Pemahaman yang kurang dari

sisi masyarakat akan membuat

permasalahan semakin meningkat,

hal ini dikarenakan rasa ego yang
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tinggi untuk mencapai tujuan tanpa

melihat dari sudut pandang lain.

Dari penjelasan diatas peneliti

menemukan beberapa permasalahan

yang menyebabkan konflik antara

masyarakat dengan perusahaan

berlarut-larut dan belum

menemukan solusi. Disatu sisi

perusahaan dengan berpegang teguh

pada peraturan yang dimiliki.

Sedangkan masyarakat tetap

bersikukuh bahwa perusahaan harus

mengikuti aturan permentan yang

terbit tahun 2007 tersebut. Selain

peraturan yang menjadi batu

sandungan masyarakat untuk

mencapai tujuan adalah

permasalahan kecemburuan sosial

serta sumber daya alam yang

semakin berkurang. Kesenjangan

sosial yang terjadi pada masyarakat

kampung Batu Putih dikarenakan

urbanisasi dan perkembangan yang

terlalu cepat. Masyarakat dari luar

daerah mencari penghidupan di

kampung Batu Putih sedangkan

masyarakat lokal sendiri sudah

susah mencari sumber penghidupan,

dan terjadilah perebutan sumber

daya alam. Permasalahan yang

cukup kompleks membuat konflik di

kampung Batu Putih mengalami

eskalasi.

Perusahaan Jabontara Eka

Karsa yang merupakan anak

perusahaan dari KLK Group. KLK

Group sendiri memiliki peraturan

sendiri yang diberlakukan untuk

mengatur perdagangan bisnis kelapa

sawit. Kemudian tergabung dalam

liga RSPO yang menaungi

perusahaan kelapa sawit dalam

kancah internasional. Peraturan

yang ditetapkan oleh RSPO sendiri

berlaku bagi seluruh anggota yang

tergabung tanpa terkecuali, dan akan

ada sanksi tertentu jika peraturan

tersebut tidak dilakukan oleh

anggota. Salah satu peraturan yang

membuat permasalahan di kampung

Batu Putih sekarang ini adalah

tentang pembukaan lahan kelapa

sawit. Perusahaan jika akan

membuka lahan perkebunan sawit

harus mengikuti peraturan dari

RSPO yaitu tidak boleh membuka

lahan yang terdapat stok karbon

tinggi di dalamnya.

Strategi konflik yang Digunakan

Oleh  Masyarakat Lokal,

Perusahaan dan Pemerintah

Kecamatan
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Selanjutnya peneliti akan

menganalisis strategi yang

digunakan oleh ketiga aktor dalam

konflik berkepanjangan. Pertama

adalah masyarakat lokal kampung

Batu Putih, selama ini masyarakat

dalam menghadapi konflik dengan

perusahaan menggunakan strategi

yang disebut Contentious

Contending. Peneliti melihat bahwa

masyarakat lokal menggunakan

strategi tersebut karena kondisi-

kondisi terntentu.

Kemudian dalam kajian Dean

melihat suatu pihak kemungkinan

akan menerapkan perilaku

contentious dalam usahanya untuk

menurunkan aspirasi pihak lain

dengan tetap mempertahankan

aspirasinya sendiri pada tingkat

yang lebih tinggi. Masyarakat lokal

yang awam akan pengetahuan

tentang peraturan secara tidak

langsung tetap akan menuntut tujuan

yang diinginkan bagaimanapun

caranya agar tercapai.

Masyarakat lokal dalam

melakukan contentious contending

menginginkan agar perusahaan tetap

memberikan lahan plasma sebesar

20% dari lahan inti sesuai dengan

peraturan kementerian pertanian.

Taktik-taktik yang di eksplorasi

dalam contentious contending

diantaranya adalah taktik ingrasiasi

yaitu mengambil hati. Maksud dari

mengambil hati yaitu suatu pihak

dapat mengambil hati pihak lain dan

dapat menekan konflik itu sendiri.

Pada realitas masyarakat lokal

bahwa taktik dari contentious yang

digunakan adalah berupa ancaman.

Ancaman mungkin tidak terasa

menyenangkan seperti janji, tetapi

lebih menarik orang untuk

menggunakannya dan juga lebih

efektif untuk mendatangkan

kepatuhan. Hal tersebut terjadi

karena ancaman yang berjalan

sesuai dengan rencana sama sekali

tidak menuntut ongkos. Tidak ada

imbalan yang harus diserahkan dan

tidak ada hukuman yang harus

dijatuhkan. Ancaman dapat berhasil

karena dipengaruhi keinginan untuk

menghindari ongkos, bukan karena

ongkos itu sendiri. Menurut

Scheeling dalam buku teori konflik

sosial menyatakan bahwa  ancaman

yang menggunakan kekerasan yang

sama mungkin akan berhasil.
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Masyarakat lokal dalam

melakukan taktik ancaman yang

pertama adalah demonstrasi

sebanyak tiga kali pada perusahaan.

Sebelum melakukan demonstrasi

masyarakat telah melakukan

negosiasi dengan perusahaan dan

belum menemukan solusi yang

terbaik bagi keduanya. Tentunya

taktik semacam ini tidak

sembarangan dilakukan oleh

masyarakat lokal, pengaruh dari

adanya perusahaan yang menjadi

tolak ukur masyarakat bergerak.

Kemudian bantuan dari perusahaan

berupa CSR belum maksimal

tersalurkan pada masyarakat luas,

sehingga hal tersebut menjadi

pemicu masyarakat semakin berani

mengambil strategi yang lebih berat.

Selanjutnya peneliti akan

menjelaskan strategi yang

digunakan oleh perusahaan dalam

menghadapi konflik berkepanjangan

ini. Problem solving menurut

peneliti sangat tepat

menggambarkan strategi yang

digunakan perusahaan dalam

mencari solusi. Problem solving

dapat didefinisikan sebagai segala

macam usaha yang dilakukan untuk

menempatkan suatu solusi bagi

kontroversi yang terjadi, yang dapat

diterima oleh semua pihak. Problem

solving seringkali digunakan

sebagai strategi pertama, terutama

bila hubungan dengan pihak lain

dianggap berharga untuk tetap

dipertahankan dan ada PCG

(perceived common ground)

diantara pihak-pihak yang

berkonflik.

Hasil dari negosiasi pertama

muncul kesepakatan bahwa

perusahaan akan membuka lahan

plasma dengan catatan lahan

tersebut telah disiapkan oleh

masyarakat. Setelah masyarakat

mempersiapkan lahan tersebut

perusahaan mengklaim tidak dapat

membantu untuk membuka lahan

dikarenakan peraturan RSPO. RSPO

merupakan liga perusahaan kelapa

sawit dari seluruh dunia yang

mengatur segala bisnis perusahaan

perusahaan. Perusahaan yang

termasuk dalam RSPO harus

mengikuti segala peraturan yang

diberlakukan, salah satu peraturan
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tersebut mengatur tentang

pembukaan lahan.

Perusahaan dalam melakukan

strategi problem solving selalu

mengedepankan musyawarah. Serta

memberikan solusi yang terbaik

bagi kedua belah pihak. Masyarakat

lokal yang menginginkan

dilakukannya penelitian terkait

dengan stok karbon tinggi telah

dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan akhirnya melakukan

penelitian terkait dengan stok

karbon tinggi yang dilakukan oleh

konsultan, hasil dari penelitian ini

akan digunakan sebagai acuan

perusahaan apakah akan membuka

lahan plasma atau tidak. Dengan

strategi ini perusahaan dapat

menemukan solusi alternatif yang

akan ditawarkan pada masyarakat

lokal.

Strategi problem solving

menggunakan cara kompromi,

kompromi sendiri terkadang sangat

baik bagi kedua belah pihak tetapi

terkadang juga sangat buruk.

Kekhawatiran akan konflik

berkepanjangan membuat kedua

belah pihak melakukan kompromi

dan mencari solusi yang terbaik bagi

keduanya. Kompromi juga

memungkinkan pihak-pihak yang

berkonflik untuk menurunkan

eskalasi konflik. Begitu banyak

energi yang telah dikerahkan untuk

menaklukkan pihak lain dan begitu

banyak perhatian yang telah

difokuskan pada berbagai opsi

penyelesaian. Hal tersebut membuat

masing-masing pihak ketika

akhirnya menyadari bahwa   mereka

telah masuk dalam kemandekan

yang menyakitkan, maka dalam

keputusannya mereka berusaha

menggapai kompromi yang jelas.

Peran pemerintah kecamatan

dalam menyelesaikan permasalahan

lahan plasma masyarakat dengan

perusahaan dengan menjembatani

aspirasi kedua pihak. Kepala

kecamatan sebagai mediator antara

masyarakat lokal dengan

perusahaan. Kepala kecamatan terus

berusaha agar masyarakat

mendapatkan apa yang diinginkan

yaitu lahan plasma sebesar 20%.

Pemerintah kecamatan selama ini

sudah memberikan yang terbaik

bagi kedua belah pihak antara
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masyarakat lokal dengan

perusahaan. Pihak Kecamatan

menyatakan  bahwa peraturan yang

diikuti oleh perusahaan benar

adanya, hal tersebut terjadi karena

berbenturan tahun terbit permentan

dengan HGU perusahaan.

Selanjutnya pemerintah kecamatan

mencapai kesepakatan dengan

perusahaan yaitu lahan harus

dipersiapkan oleh masyarakat

sendiri. Dari 20% lahan plasma

yang harus diberikan oleh

perusahaan  seluas 2000 hektar yang

menjadi hak masyarakat.

Peran kepala kecamatan disini

sebagai penengah antara masyarakat

dengan perusahaan. Disatu sisi

perusahaan memberikan dampak

positif yaitu berupa meingkatnya

pendapatan daerah, kemudian disatu

sisi menjadi sebuah dilema

dilingkup masyarakat lokal.

Pemerintah kecamatan menganggap

bahwa perusahaan harus

memberikan hak masyarakat apapun

bentuknya dan terus

mensejahterakan masyarakat lokal.

F. Kesimpulan

konsep Azar dalam konflik

berkepanjangan yang menyebutkan

bahwa peran negara sangat besar

dalam membuat suatu kondisi

mengalami konflik. Dengan adanya

peraturan kementerian pertanian

tersebut tentu saja membuat

masyarakat senang dan berharap

lebih dengan adanya peraturan

tersebut, namun fakta yang ada

justru membuat permasalahan baru.

Pemerintah Daerah belum dapat

mensejahterakan masyarakatnya

sehingga memberikan kesempatan

bagi pemilik modal asing agar dapat

memberdayakan masyarakat. Peran

pemerintah kecamatan sebagai

tempat masyarakat untuk mencari

solusi belum dapat memberikan apa

yang diinginkan oleh masyarakat

lokal. Masyarakat yang awam akan

peraturan akan menerima peraturan

tersebut tanpa memahaminya lebih

lanjut. Pemahaman dari masyarakat

lokal selama ini membuat
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permasalahan semakin meningkat,

hal ini dikarenakan rasa ego yang

tinggi untuk mencapai tujuan tanpa

menurunkan aspirasi.

Strategi yang digunakan

oleh ketiga aktor dalam konflik

berkepanjangan. Pertama adalah

masyarakat lokal kampung Batu

Putih, selama ini masyarakat

dalam menghadapi konflik

dengan perusahaan menggunakan

strategi yang disebut Contentious

Contending.

Strategi selanjutnya yang

dilakukan oleh perusahaan adalah

problem solving. Humas dari

perusahaan menyatakan bahwa

bukan maksud dari perusahaan

untuk menunda-nunda

pembukaan lahan plasma

tersebut, melainkan

permasalahan yang terbaru ini.

Permasalahan yang menjadi

kendala perusahaan dalam

membuka lahan pertama adalah

HGU perusahaan tidak sesuai

dengan peraturan kementerian

pertanian. Kemudian

permasalahan yang kedua adalah

terkait dengan aturan RSPO

mengenai stok karbon.

Strategi yang dilakukan oleh

pemerintah kecamatan adalah

Problem Solving yaitu mencari

solusi yang terbaik bagi masyarakat

dengan perusahaan. Kepala

kecamatan dengan posisinya sebagai

mediator tetap akan

memperjuangkan hak masyarakat

agar dapat mensejahterakan

masyarakat lokal. Pemerintah

kecamatan menggambarkan

perusahaan disatu sisi perusahaan

memberikan dampak positif yaitu

berupa meingkatnya pendapatan

daerah, kemudian disatu sisi

menjadi sebuah dilema dilingkup

masyarakat lokal. Pemerintah

kecamatan menganggap bahwa

perusahaan harus memberikan hak

masyarakat apapun bentuknya dan

terus mensejahterakan masyarakat

lokal.

G. Saran

Fenomena konflik tidak mudah

dibayangkan oleh masyarakat.

konflik harus dipahami secara

menyeluruh dan tepat. Perlu adanya
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pendekatan yang mendalam dalam

memahami realitas-realitas yang

terjadi dalam fenomena konflik.

Pemahaman konflik yang

menyeluruh bisa dipahami dengan

menggunakan analisis konflik, oleh

karena itu peneliti membagi saran

menjadi dua yaitu untuk peneliti

yang akan menjadikan penelitian ini

sebagai penelitian selanjutnya

ataupenelitian yang sejenis, dan yang

kedua adalah bagi pihak aktor-aktor

yang ingin meresolusikan konflik.

Bagi pihak peneliti yang akan

melakukan penelitian sejenis

diharapkan bisa lebih mendalam dan

menyeluruh untuk menganalisis

konflik berkepanjangan. Diharapkan

penelitian selanjutnya akan

memperkaya strategi  konflik yang

dilakukan oleh aktor-aktor dalam

menghadapai konflik

berkepanjangan dengan cara

memperdalam informasi yang

menyeluruh pada aktor-aktor yang

berkonflik dari permasalahan yang

difokuskan oleh peneliti.

Bagi pemangku kebijakan

saran peneliti yaitu untuk

meresolusikan konflik

berkepanjangan diperlukan

pemahaman yang mendalam dan

menyeluruh mengenai sejarah konflik

berkepanjangan sehingga bisa

mengetahui konteks konfliknya.

Setelah mengetahui konteks konflik,

maka harus dilakukan pemetaan agar

melakukan resoulusi konflik bisa

mengerti kecondongan aktor-aktor

dan isu yang terjadi dalam konflik

yang akan diresolusikan. Melakukan

analisis strategi konflik yang

dilakukan oleh aktor-aktor yang

mendalam, agar mengerti bagaimana

konflik mengalami eskalasi sehingga

kedepan bisa merumuskan resolusi

yang seperti apa atau yang sesuai

untuk mengelola konflik.
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