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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi 

bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa 

agraris ataupun kepulauan, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara 

dan pembangunan, tanah menjadi modal besar bagi penyelenggaraan kehidupan 

bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah, 

kedudukan yang begitu penguasaan kepemilikan penggunaan maupun 

pemanfaatan tanah merupakan jaminan perlindungan hukum dan pemerintah.  

Di Indonesia, tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai 

oleh negara. Hal ini dapat dilihat pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik 

Indonesia Soekarno dan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 104 tahun 1960 undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan 

dasar pokok-pokok agraria yang lebih dikenal dengan nama UUPA.  
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Tujuan dari UUPA tersebut adalah: 

1. Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang 

merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan 

rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur; 

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan; 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa Undang-undang Pokok Agraria 

mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam artian mengadakan 

pembaharuan sosial dalam mayarakat (Abdurrahman 1990:15).  

Bagi Negara Indonesia, sebagai negara agraris keberadaan tanah memiliki 

fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di 

negara seperti Indonesia, fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya masyarakat 

Indonesia sehingga tanah sangat dibutuhkan sebagai tempat tinggal, untuk 

pembangunan rumah dan difungsikan juga sebagai lahan pertanian.  

Karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan memiliki banyak fungsi 

bagi kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan 

atau konflik antar manusia, hal tersebut diakibatkan semakin meningkatnya 

kebutuhan manusia akan tanah, namun persediaan tanah relatif tetap. 

Hampir setiap daerah di Indonesia terdapat konflik tanah, baik di wilayah 

perkotaan maupun dipedesaan, baik antar masyarakat ataupun antar perusahaan. 
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Salah satunya yaitu wilayah provinisi Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah 

tujuan tempat usaha perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Banyak 

masyarakat yang menanam kelapa sawit sebagai usaha utamanya. Hal tersebut 

menyebabkan tanah menjadi sumber utama untuk mengembangkan perkebunan 

kelapa sawit. Itulah yang mengakibatkan tanah menjadi sesuatu yang rentan 

terhadap permasalahan seperti konflik pertanahan.  

Konflik tanah tersebut banyak terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau 

seperti konflik tanah antara masyarakat Kampar dengan PT RAPP, konflik tanah 

antar masyarakat yang terjadi di Kabupatean Rokan Hulu, konflik tanah antara 

masyarakat dengan PT Maridan Sejati di Kabupaten Siak, konflik tanah antara 

masyarakat dengan PT CDSL di Kabupaten Pelalawan, dan masih banyak lagi 

kasus konflik tanah yang terjadi di Provinsi Riau yang sebagian besar konflik 

tanah terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, dengan latar belakang 

terjadinya konflik tanah yang berbeda-beda.  

Salah satu wilayah Provinsi Riau yang terlibat konflik tanah yaitu 

Kabupaten Indragiri Hulu, sebagian besar konflik terjadi antara masyarakat 

dengan perusahaan. Salah satunya konflik lahan yang terjadi adalah konflik antara 

masyarakat di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten 

Indragiri Hulu dengan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) yang bermula pada 

saling mengakui lahan seluas 2000 hektare adalah milik kedua belah pihak.  

Sebenarnya, konflik lahan ini dimulai pada tahun 1996, dimana pada saat 

itu Kementrian Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada 
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PT. Rimba Peranap Indah seluas 11.620 Ha. Pada waktu itu, masyarakat telah 

masuk dan mengolah hutan tersebut menjadi lahan perkebunan. Pada umumnya, 

masyarakat yang menanam dan mengelola hutan menganggap bahwa hutan 

tersebut adalah hutan adat milik nenek moyang. Hal ini berdasarkan dalam sejarah 

Desa Lubuk Batu Tinggal, yang dahulunya bernama Perkampungan Bagan 

Mentimun dan Dusunnya bernama Take Poca serta masyarakat adatnya disebut 

dengan Datuk Setio Komaro Talang Darat Japura. Masyarakat adat tersebut 

dipimpin oleh seseorang bernama Datuk Setio Komaro yang memiliki kekuasaan 

sesuai batas adatnya, yaitu sungai yang berada di Cerenti, Pematang Peragaan di 

Pelalawan dan Kompas 2 di Redang Seko. Hingga saat ini, kekuasaan tersebut 

disebut dengan tanah ulayat yang secara turun-temurun dimiliki dan dikuasai oleh 

penduduk asli dari Desa Lubuk Batu Tinggal. 

Bukti lainnya yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat 

milik masyarakat asli Desa Lubuk Batu Tinggal adalah adanya Surat Keterangan 

No: 152/LAMRI/I/2011 yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau 

Kabupaten Indragiri Hulu tentang Izin Mengelolah Lahan Untuk Tanaman 

Kehidupan Masyarakat Adat Datuk Setio Komaro Talang Darat Japura, 

menyatakan bahwa masyarakat Desa Adat Datuk Setio Komaro Talang Darat 

Japura diizinkan untuk mengelolah lahan untuk tanaman kehidupan guna 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sanak, kemenakan, anak cucu, dan 

sanak saudara di tanah ulayat Datuk Setio Komaro dengan batas-batas yang telah 

ditetapkan. Selain sebagian masyarakat menganggap tanah tersebut merupakan 

tanah ulayat, sebagian besar lainnya menganggap tanah yang masih berbentuk 
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hutan tersebut merupakan tanah terlantar yang tidak dikelola. Sehingga setelah 

membuka hutan tersebut menjadi lahan perkebunan, masyarakat mulai membuat 

surat tanah yang berbentuk Surat Pernyataan (SP) dan SKGR (Surat Keterangan 

Ganti Rugi) yang pengurusannya diserahkan ke Desa.  

Beberapa tahun setelah tanah tersebut di garap oleh masyarakat, PT. RPI 

datang dan mengklaim bahwa tanah yang telah dijadikan lahan kebun kelapa 

sawit oleh masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal tersebut merupakan tanah milik 

PT. RPI sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh Kementrian atas dasar 

rujukan dari Pemerintah Daerah. Karena masyarakat mengetahui bahwa tanah 

tersebut merupakan tanah garapan PT. RPI yang berada di Kabupaten Indragiri 

Hulu, maka masyarakat yang telah membuat surat tanah dan telah menanam lahan 

dengan kelapa sawit yang tergabung dalam 34 kelompok tani Desa Lubuk Batu 

Tinggal dalam KUD Tani Bahagia mengajukan beberapa kali surat permohonan 

pola kemitraan atau kerjasama kepada pihak PT. RPI. Surat permohonan 

kemitraan atau kerjasama tersebut antara lain: 

1. Nomor : 92/Pem/XI/2005 tanggal 04 Oktober 2005 melalui Camat  

Lubuk Batu Jaya. 

2. Nomor : 522.2/PR.X/2007/1112 tanggal 31 Oktober 2007 kepada  

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

3. Nomor : 192/KUD-TB/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 kepada PT. RPI. 

4. Nomor : 16/KUD-TB/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 kepada PT. RPI. 

5. Nomor : 13/KUD-TB/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 kepada PT.RPI.  
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6. Nomor : 197/ KUD-TB/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 kepada 

PT.RPI. 

Akan tetapi, seluruh surat permohonan kemitraan atau kerja sama yang 

diajukan oleh masyarakat tidak ditanggapi oleh PT. RPI. Sehingga masyarakat 

akhirnya menganggap bahwa tanah garapan milik PT. RPI bukan berada di Desa 

Lubuk Batu Tinggal. Oleh karena itulah, masyarakat tetap mengelola lahan yang 

telah ditanami kelapa sawit. Namun, pada tahun 2016 PT. RPI kembali ke Desa 

Lubuk Batu Tinggal dengan menunjukkan izin dari Kementrian atas dasar rujukan 

dari Pemerintah Daerah, yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan 

Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia nomor 598/kpts-II/1996 tanggal 16 September 

1996 menerangkan bahwa PT. RPI memiliki izin pengelolaan tanah dengan luas 

11.620 Ha. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 

1616/kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 menerangkan bahwa PT. RPI 

memiliki izin pengelolaan tanah lebih kurang 14.434 Ha, terletak di Kabupaten 

Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu.  

Namun, selama ini PT. RPI tidak pernah memberikan batas-batas wilayah 

tanah yang dimilikinya dengan tanah milik masyarakat. Ditambah lagi dengan 

pengajuan Surat Permohonan yang dibuat oleh masyarakat tidak pernah 

ditanggapi oleh PT. RPI, sehingga masyarakat meyakini bahwa tanah garapan PT. 

RPI tidak ada di Desa Lubuk Batu Tinggal. Itulah awal munculnya konflik lahan 

antara masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal dengan PT. RPI. 
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Tabel: 1.1  Kronologi Peristiwa awal konflik dan proses penanganan 

penyelesaian konflik dengan cara mediasi dan konsiliasi. 
No Bulan Peristiwa Sumber 

1. Juli tahun 2016 

PT. RPI melakukan penanaman pohon 

akasia di lahan yang menjadi pemicu 

konflik 

Bambang 

Sunarto, SE 

(Kabid 

Penanganan 

Konflik dan 

Kewaspadaan 

Nasional, Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

Kabupaten 

Indragiri Hulu) 

2. Agustus 2016 

Masyarakat membuat pengaduan ke Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Indragiri Hulu 

3. 27 Agustus 2016 
PT. RPI mengerahkan 12 unit alat berat 

dan menggarap 400 hektare lahan 

4. 
01 September 

2016 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menggelar rapat yang dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri 

Hulu 

5. 
19 September 

2016 

Pertemuan segitiga antara Tim Terpadu 

dan kedua belah pihak serta peninjauan 

lapangan 

6. 04 Januari 2017 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menggelar rapat yang dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri 

Hulu  

7. 09 Januari 2017 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menggelar rapat yang dipimpin oleh wakil 

Bupati Kabupaten Indragiri Hulu 

8. 16 Februari 2017 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menggelar rapat yang dipimpin oleh 

Kabag Ops Polres  Kabupaten Indragiri 

Hulu 

9. 27 Februari 2017 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menggelar rapat yang dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri 

Hulu 

10. 12 April 2017 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menggelar rapat yang dipimpin oleh 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Indragiri Hulu 

11. 22 Mei 2017 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menggelar rapat yang dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri 

Hulu 

12. 03 Agustus 2017 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menggelar rapat yang dipimpin oleh 

Pemerintah Setda Kabupaten Indragiri 

Hulu 

13. 30 Agustus 2017 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menggelar rapat yang dipimpin oleh 

Kepala Badan Kesatuan Kabupaten 

Indragiri Hulu 



8 
 

 

Dari tabel kronologi peristiwa munculnya konflik dapat terlihat dimana 

sejak bulan Juli 2016 PT. RPI melakukan penanaman pohon akasia di sela-sela 

pohon kelapa sawit yang sebelumnya telah ditanam oleh masyarakat Desa Lubuk 

Batu Tinggal.  

Akibat dari ulah penggarapan lahan yang dilakukan oleh PT. RPI di lahan 

yang telah ditanami pohon kelapa sawit, maka masyarakat membuat laporan 

pengaduan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu. 

Pembuatan laporan tersebut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan 

Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan berdasarkan Peraturan Bupati 

Indragiri Hulu Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Indragiri Hulu dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 

kewenangan untuk menangani konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Indragiri 

Hulu, termasuk juga konflik tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum.  

Setelah masyarakat membuat pengaduan ke Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik, pada tanggal 27 Agustus 2016 PT. RPI kembali melakukan aktivitas 

menanam pohon akasia di Desa Lubuk Batu Tinggal dengan mengerahkan 12 unit 

alat berat yang berhasil menggarap lahan seluas 400 hektare. Selain melakukan 

penggarapan lahan milik Desa Lubuk Batu Tinggal, PT. RPI juga melakukan 

pengerusakan terhadap berbagai fasilitas umum milik masyarakat Desa Lubuk 

Batu Tinggal. Setidaknya ada empat unit jembatan kayu yang dibangun 
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masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal dirusak oleh PT. RPI, sehingga masyarakat 

kesulitan untuk menuju ke kebun, bahkan setelah masyarakat membuat jalan 

alternatif dari galian akses jalan tersebut juga diputus oleh PT. RPI. Pihak 

masyarakat yang terpancing emosinya pun ikut melakukan pengerusakan tanaman 

pohon akasia yang ditanam oleh PT. RPI ditengah-tengah pohon sawit milik 

masyarakat. Akibat ulah tersebut, masyarakat yang melakukan pengerusakan 

akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh PT. RPI dan akhirnya di proses 

secara hukum.  

Konflik lahan tersebut juga memicu timbulnya demonstrasi masyarakat 

yang berasal dari kelompok tani Kecamatan Lubuk Batu Jaya, mereka  

mendatangi kantor DPRD dan Kantor Bupati Indragiri Hulu. Mereka mendesak 

agar izin PT. RPI di Kabupaten Indragiri Hulu dicabut. Dalam tuntutan massa 

yang dikoordinasi Andi Firze, Zulkarnaen dan Masrullah, mereka menuntut: 

1. Cabut izin usaha PT. RPI. 

2. Hentikan penyerobotan lahan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal yang 

dilakukan oleh PT. RPI.  

3. Usut tuntas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. RPI dengan 

melakukan land clearing (LC) dan menanam pohon akasia di kebun 

masyarakat.  

Memanasnya persoalan konflik lahan antara masyarakat Desa Lubuk Batu 

Tinggal dengan PT. RPI membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Indragiri Hulu bergabung dalam Tim Terpadu untuk menangani konflik lahan 

yang diketuai oleh Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto, SE dengan Sekretaris 
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Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu Adri Bahar, 

S.Sos. Tim terpadu merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 untuk membantu menangani 

konflik dengan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 

yang berwenang dalam penanganan konflik.  

Selanjutnya, pada tanggal 01 September 2016, Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik mengadakan rapat internal yang diadakan di aula kantor Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam rapat awal tersebut Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik mempertemukan kedua belah pihak untuk mendengarkan pengaduan 

dari kedua belah pihak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan 

pengecekan administrasi dan dokumen yang ada.  

Dalam proses penanganan konflik, selanjutnya pada tanggal 19 September 

2016 dilakukan pertemuan segitiga antara Tim Terpadu penanganan konflik 

dengan perwakilan 34 kelompok tani Desa Lubuk Batu Tinggal, dengan pihak PT. 

RPI untuk menangani konflik lahan tersebut. Pertemuan segitiga dilakukan untuk 

meninjau lapangan yaitu tanah yang menjadi permasalahan kedua belah pihak. 

Peninjauan lapangan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 

melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hulu 

yang memiliki wewenang dalam penanganan konflik. Peninjauan tersebut 

dilakukan untuk melakukan pengukuran batas wilayah, melihat luas wilayah Desa 

dan izin PT. RPI berdasarkan peta dan data yang ada.  

Pada tanggal  04 Januari 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kembali 

menggelar rapat internal untuk membahas masalah penanganan konflik lahan 
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yang terjadi. Dari rapat internal dihasilkan sebuah solusi yaitu menghentikan 

aktivitas PT. RPI di area lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat sampai batas 

waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal 

anarkis yang dilakukan masyarakat. 

Meskipun telah diadakan rapat internal yang mempertemukan kedua belah 

pihak, hingga saat ini konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Lubuk 

Batu Tinggal dengan PT. RPI masih terus berlanjut dan belum menemui titik 

terang walaupun telah diupayakan penanganan dengan jalur-jalur yang santun dan 

dengan kepala dingin. Namun, dalam penanganan yang sedang dilakukan oleh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penulis melihat belum adanya kebijakan atau 

langkah tegas yang diambil dalam menentukan kepemilikan lahan tersebut. Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini hanya menjadwalkan pertemuan antara 

kedua belah pihak. 

Hal ini tentu saja sangat merugikan keduanya, karena kedua belah pihak 

sama-sama mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Walaupun dalam rapat yang 

dilakukan telah meminta kepada pihak PT. RPI untuk menghentikan aktivitasnya 

di lahan tersebut namun PT. RPI masih melakukan penanaman pohon akasia di 

sela-sela pohon kelapa sawit milik masyarakat karena menurut pihak PT. RPI 

perusahaan adalah pemilik lahan yang sah. Sedangkan masyarakat menganggap 

jika lahan tersebut adalah milik mereka, PT. RPI hanya memiliki lahan di 

Kecamatan Kelayang dan Kecamatan Peranap.  

  Hal ini tentu mengharapkan peran dari pihak pemerintah yang berwenang 

dalam penanganan konflik tanah khususnya yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat menangani masalah konflik yang 
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terjadi, karena merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik.  

Penulis berharap agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Indragiri Hulu yang berperan sebagai tempat pengaduan konflik sosial masyarakat 

dapat segera menangani konflik lahan dengan langkah yang tegas, agar masalah 

tersebut dapat cepat selesai sehingga konflik yang terjadi tidak meluas karena 

akan sangat merugikan kedua belah pihak. Diharapkan juga agar penanganannya 

dilakukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak memihak pada 

salah satu pihak yang berkonflik, serta menjadi pihak yang bertanggung jawab 

dalam penanganan konflik dan dapat menanganinya dengan cara baik seperti yang 

tercantum bdalam sila ke empat (4) pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan dalam perwakilan” karena 

musyawarah merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia dalam 

penyelesaian berbagai konflik sosial dan budaya.  

Berdasarkan pemaparan di atas yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut 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).”  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri 

Hulu dalam upaya penanganan konflik lahan antara masyarakat Desa 

Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan PT. Rimba 

Peranap Indah (PT. RPI)? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani konflik lahan 

antara masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya 

dengan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI)? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya penanganan konflik lahan antara 

Masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya 

dengan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI). 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya 

penanganan konflik lahan antara masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal, 

Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan PT. Rimba Peranap Indah (PT. 

RPI). 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi fakultas ekonomi dan ilmu sosial dalam menambah referensi di 

pustaka dan berguna untuk penelitian berikutnya.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang agraria dan 

pertanahan, dan juga agar pemerintah menyadari pentingnya 

perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jalan keluar terhadap 

permasalahan dalam menyelesaikan kasus konflik sengketa tanah.  

4. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berfikir dan melatih penulisan dan menerapkan teori-teori 

yang diperoleh selama perkuliahan.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, maka penulis 

membagi ke dalam VI BAB. Di mana setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu : 

BAB I:  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian.  
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BAB II:  LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini membahas tentang teori yang melandasi masalah yang 

akan diteliti, antara lain konflik masyarakat, konflik sengketa tanah 

daan hukum agraria.  

BAB III:  METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan 

analisis data. 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang objek yang akan diteliti dan tempat atau 

lokasi peenlitian. 

BAB V:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan pembahasan tentang 

konflik sengketa tanah yang terjadi.  

BAB VI:  PENUTUP 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta kritik dan 

saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi 

kedepannya.  

 


