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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Peran Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Upaya Penanganan Konflik Lahan di Kabupaten 

Indragiri Hulu (Studi kasus Konflik Lahan antara Masyarakat Desa Lubuk Batu 

Tinggal, Kecamatan Lubuk batu Jaya Dengan PT. Rimba Peranap Indah), penulis 

mempunyai kesimpulan: 

1. Konflik lahan ini memiliki latar belakang yang berbeda menurut para pihak 

yang berkonflik. Namun, dapat disimpulkan bahwa konflik lahan ini terjadi 

karena saling klaim lahan seluas 2000 Ha adalah milik kedua belah pihak. Hal 

tersebut dikarenakan pihak PT. RPI memiliki izin pengelolaan lahan yang 

telah dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan sejak tahun 1996, sedangkan 

masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal juga telah mengolah tanah tersebut 

sejak 1996, mereka menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah terlantar 

dan sebagian masyarakat juga menganggap tanah tersebut adalah tanah adat.  

2. Konflik lahan antara masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal dengan PT Rimba 

Peranap Indah ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Indragiri Hulu berdasarkan Undang-undang, Keputusan Pemerintah Dalam 

Negeri nomor 42 tahun 2015 dan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik.  



 
 

   

 

102 

3. Penanganan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum 

menemui titik terang karena kedua belah pihak masih bertahan pada 

pendapatnya masing-masing dan juga terdapat hambatan-hambatan dalam 

proses penanganannya.  

6.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan pada kesimpulan di atas ada 

hal-hal yang ingin penulis sampaikan kepada kedua belah pihak yang berkonflik dan 

pihak yang menangani konflik lahan tersebut, yaitu: 

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berwenang dalam menangani 

konflik lahan ini hendaknya bersikap tegas agar dalam proses penangan yang 

dilakukan dapat menemui titik terang. Pemerintah Daerah terkait pun juga 

harus ikut bertindak dalam penanganan konflik twersebut agar dapat 

diselesaikan.  

2. Pihak masyarakat dan PT. RPI hendaknya dapat membuka diri dan tidak 

mepertahankan ego masing-masing agar dapat menerima solusi yang 

diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk upaya kemitraan. 

Penulis menyadari, dalam penelitain yang penulis lakukan tidak terlepas dari 

kesalahan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dari semua pihak yang bersifat 

membangun untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. Harapan penulis, semoga karya 

ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Amin.  


