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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Setelah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti 

dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan kemudian diganti dengan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip luas. Nyata dan bertanggung 

jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah 

otonom.Berbagai implikasi kemudian muncul karna implementasi undang-

undang yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah memandang 

sangat penting dan perlunya penegasan batas daerah.Salah satu sebabnya 

adalah daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di 

daerahnya. Guna lebih memantapkan pelakasanaan otonomi daerah, 

pemerintah mengeluarkan peraturan peraturan pelaksanaan nya, salah satu 

konsekuensinya adalah daerah harus mampu mengurus dan mengatur 

daerahnya sendiri. Dengan demikian maka di daerah akan berkembang 

lembaga-lembaga pemerintahan daerah yang menuntut tidak hanya jumlah 

aparatur pemerintahan daerah yang lebih besar, tetapi juga tuntutan akan 

keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 

menjadi lebih tinggi. 

Dalam sistem pemerintahan negara indonesia yang menganut sistem 

negara kesatuan yang berbentuk republik tidak ada wilayah bagian negara 

yang berbentuk republik tidak ada wilayah bagian negara yang status dan 

sifatnya sebagai negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi 
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atas daerah-daerah Provinsi , dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas 

Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai 

pemerintah daerah, yang diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

Tentang Pemerintah Daerah yang diganti dengan undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004, kemudian di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi 

dan daerah Provinsi di bagi atas daerah Kabupaten dan kota daerah 

Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan 

dan/atau Desa. 

 Dalam konteks kehidupan negara kesatuan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, perlu di kembangkan hubungan yang serasi antara pemerintah 

pusat dan daerah.Serta antar daerah dan antar kelompok masyarakat dalam 

lintas agama dan budaya. Guna mempererat, menumbuhkan semangat 

kesatuan dan guna menghindari hal-hal yang akan terjadi dalam penerapan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah salah 

satunya adalah sengketa tapal batas daerah, maka diperlukan kerjasama yang 

baik dan koordinasi yang brkesinambungan antara pusat dengan daerah dan 

daerah dengan masyarakat. Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas 

daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau wilayah sengketa sekitar 

Kabupaten/Kota,  perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi 

terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cendrung 

menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, pembangunan daerah dan 

pemerataan pertumbuhan. Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kala 

menimbulkan konflik dan sengketa yang terjadi di perbatasan daerah antara 

Kabupaten Indragiri Hulu dengan kabupaten Palalawan. 
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Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua akibat negatif. 

Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah 

karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing 

daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah 

tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap malampaui batas 

kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar 

daerah. Kekaburan batas daerah juga dapat menimbulkan dampak negatif yang 

lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah karena potensi 

strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan 

sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan juga 

menimbulkan dampak politis khususnya daerah -daerah perbatasan. Oleh 

karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah, penegasan daerah 

sangat penting untuk dilaksanakan. 

Namun demikian, penetapan batas daerah secara fisik dan pasti 

dilapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan 

berkembang sejak lahirnya negara kesatuan republik indonesia dan batas-batas 

yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing 

daerah. Pada kenyataannya menentukan titik batas fisik dengan mengacu pada 

undang-undang pembetukan daerah itu sendiri sering menimbulkan 

permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing 

pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai titik batas fisik 

yang di tentukan. 
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Demikian juga mengenai batas daerah antar kabupaten Indargiri Hulu 

dengan Kabupaten Pelalawan secara fisik di lapangan masih terdapat titik 

batas di lapangan yang belum tegas, artinya belum ada kesepakatan antara 

kedua daerah bahkan terjadi semacam perbedaan yang berkepanjangan. Hal 

ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah hingga 

sekarang. Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik 

batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang di 

anggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak.Persoalan yang terjadi 

bukan sekedar persoalan teknis mengaplikasikan batas yuridis dari undang-

undang pembentukan daerah kebentuk fisik lapangan, namun tetunya lebih 

kompleks dari hal tersebut sehingga kesepakatan antara kedua pihak belum 

dapat tercapai hingga sekarang. 

Gambar 1.1 : 

Tugu  Selamat Datang 

 

 

Tugu selamat datang yang ada pada gambar diatas dahulu tidak seperti 

bangunan yang dilihat saat ini, karena terjadinya konflik perbatasan antara 
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Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pemerintahan kabupaten 

Pelalawan yang bertempat di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten 

Indragiri Hulu dan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

Menurut cerita yang peneliti dapat dari masyarakat daerah perbatasan konflik 

Tugu ini di bangun oleh pihak pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu dengan 

berbentuk gerbang besar bukan berbentuk gapura seperti yang terlihat pada 

gambar di atas, karena tugu tersebut di hancurkan oleh pihak pemerintahan 

kabupaten Pelalawan dengan alasan tidak setuju posisi tugu di bangun di 

daerah atau kawasan tersebut. 

Gambar 1.2 : 

Sungai Andan 

 

 

Berdasarkan gambar Sungai Andan diatas adalah benar batas daerah 

antara Tanah Napuh (Desa Redang Seko) dengan Tanah Indogi (Desa Ukui 

Dua) di tandai dengan Tanah Napuh yang di tumbuhi kayu bomban yang tidak 

pernah tumbuh dikawasan Tanah Indogi, begitu pula di Tanah Indogi yang 

tidak di tumbuhi kayu si bokal yang tidak pernah Tumbuh di Tanah Napuh. 
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Sengketa tapal batas yang terjadi antara kabupaten Indragiri Hulu 

dengan kabupaten Pelalawan yang terdapat di desa Redang Seko kecamatan 

Lirik ini sudah berlangsung dari tahun 2000.Demikian juga informasi yang di 

dapat dari berita TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Masyarakat 

dari Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) 

tetap mempertahankan posisi tapal batasInhu dan Pelalawan di tugu selamat 

datang. Moh Yamin, Kades Lirik menyampaikan sejumlah alasan mengapa 

masyarakat masih memilih bertahan di tugu selamat datang tersebut. "Kami 

memiliki sejarah dari nenek moyang kami dulu bahwa tapal batas itu berada di 

tugu selamat datang ini, yang ditandai dengan adanya sungai alam," kata 

Yamin, Rabu (14/6/2017). 

Menurut Yamin, hanya saja sungai alam yang bernama Sungai Andan 

itu posisinya bergeser dari posisinya semula karena pembangunan tugu 

selamat datang tersebut. Sejarah itu yang mereka pertahankan sebelum nama 

Kabupaten Pelalawan ada. 

Sementara itu, posisi tugu selamat datang yang menjadi patokan tapal 

batas saat ini sudah ada semenjak zaman Bupati Rukhiyat memimpin di Inhu. 

Oleh karena alasan-alasan tersebut, masyarakat memilih mempertahankan 

tapal batas tersebut. 

Dan Berdasarkan data yang peneliti terima dari Bagian Pertanahan 

bahwasannya untuk penetapan batas wilayah biasanya bersumber dari satu 

titik koordinat , tapi realita yang kami saksikan di Desa Redang Seko 

Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ukui Dua kecamatan 

Ukui, kabupaten Pelalawan terdapat dua titik koordinat diantaranya Sungai 

http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/tapal-batas
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/tapal-batas
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/pelalawan
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/tapal-batas
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/pelalawan
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/tapal-batas
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/tapal-batas
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/inhu
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/tapal-batas
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Andan yang di percayai oleh mamak ninik sebagai pemisah tapal batas 

wilayah antara Desa Redang Seko dan ukui Dua. Titik koordinat yang 

keduanya adalah Tugu Selamat Datang yang berada lebih kurang lebih 400 

meter dari sungai andan yang dimana sungai andan memasuki daerah 

kabupaten Indragiri hulu yang di tempati posisi desa redang seko. 

Konflik tapal batas wilayah antara Desa Redang Seko kecamatan Lirik, 

kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Ukui Dua kecamatan Ukui, kabupaten 

Pelalawan belum ada penegasan atau pengesahan oleh pihak ketiga (Pemprov 

Riau) yang mana sesungguhnya menjadi acuan titik koordinat yang 

sebenarnya batas wilayah kedua kabupaten itu sedangkan mamak ninik 

masyarakat setempat  lembaga adat pebatinan sudah menetapkan yang 

menjadi titik koordinat pemisah antara desa redang seko kecamatan Lirik, 

kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Ukui Dua kecamatan Ukui, kabupaten 

Pelalawan adalah desa Sungai Andan dan tugu selamat datang. Adapun usaha-

usaha yang dilakukan oleh instansi yang terkait di kabupaten Indragiri Hulu 

dengan Kabupaten Pelalawan untuk menyelesaikan konflik perbatasan antara 

kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan yaitu instansi yang 

terkait sudah melakukan tindakan persuasive, memfasilitasi, mengawasi, 

mengontrol dan mengeluarkan dana kemudian membentuk tim khusus 

penegasan batas wilayah daerah, mempertemukan kedua belah pihak yang 

berkonflik.  

Hingga  saat ini mengenai batas daerah antara Kabupaten Indragiri 

Hulu dengan Kabupaten Pelalawan , secara fisik di lapangan masih terdapat 

titik-titik batas di lapangan yang belum tegas , artinya belum ada kesepakatan  
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antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan. 

Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah 

hingga sekarang.  

Persoalan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis teknis 

mengaplikasikan batas yuridis dari undang-undang pembentukan daerah ke 

bentuk fisik lapangan, namun tentunya lebih kompleks dari hal tersebut 

sehingga kesepakatan antara kedua pihak belum dapat tercapai hingga 

sekarang. 

 Akibat belum adanya ketegasan tapal batas yang dilibatkan oleh 

kedua kabupaten tersebut menimbulkan konflik seperti, masyarakat dengan 

masyarakat, masyarakat dengan pemerintahan seperti masyarakat daerah 

perbatasan masih bingung masyarakat sekitar masuk wilayah mana karena 

tidak ada kejelasan perbatasan wilayah. Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar 

peta1.3 dibawah ini : 

Gambar 1.3 : 

Gambar Hasil Pelacakan Peta yang di lakukan  

Kabupaten Indragiri Hulu 
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Konflik tapal batas wilayah antara Desa Redang Seko kecamatan Lirik, 

kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Ukui Dua kecamatan Ukui, kabupaten 

Pelalawan menjadi perbincangan panas yang berkepanjangan antara kedua 

belah pihak, karena di dalam perbatasan konflik banyak sekali aset-aset yang 

berpotensi untuk penambahan pemekaran daerah atau luas wilayah kawasan. 

Selain itu juga bisa menambah pendapatan daerah melalui distribusi pajak atau 

pembayaran pajak. Adapun aset-aset yang tersimpan didalam daerah konflik 

sebagai berikut: 

1. PT. Gandaerah Hendana  

Gambar 1.4 : 

Peta Gandaerah Hendana 

 

 

Gambar diatas adalah peta PT. Gandaerah Hendana yang memiliki 

perkebunan kelapa sawit yang sangat luas di daerah perbatasan. Adapun 

luas perkebunanan kelapa sawit yang dimiliki PT Gandaerah Hendana di 

Kabupaten Pelalawan 6.500 Hektare sedangkan di Kabupaten Indragiri 

Hulu 6000 Hektare jadi luas keseluruhan PT. Gandaerah Hendana saat ini 

lebih kurang  mencapai 12.500 Hektare, di dalam kawasan PT Gandaerah 

Pelalawan 

Indragiri 

Hulu 
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Hendana juga terdapat pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. PT. 

Gandaerah Hendana ini mempekerjakan karyawan sebanyak 350 orang 

karyawan dengan Gaji diatas UMR perbulan yang diterima oleh masing-

masing karyawan.  

2. Lahan kosong 

Di dalam perbatasan tersebut juga banyak sekali lahan kosong yang 

belum di usik atau dikelola oleh tangan-tangan manusia di daerah 

perbatasan tersebut. 

3. Masjid Baitul Huda  

Bangunan masjid ini sebenarnya yang membangun adalah 

pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu yang berada di daerah pemukiman 

warga desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, 

tetapi karena masjid ini posisinya di daerah perbatasan konflik maka 

masjid ini diklaim milik masyarakat desa Ukui Dua Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan. 

Adapun melihat tiga poin diatas tentulah setiap perbatasan atau 

kabupaten saling mengecam tentang tapal batas daerah, karena hal-hal tersebut 

memiliki dampak positif sangat besar atau signifikan dalam pengembangan 

aset pemerintahan daerah masing-masing.Hal itulah yang menarik bagi penulis 

untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Penyelesaian Konflik Tapal Batas 

Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus di Desa Redang Seko kec. Lirik 

Kab.Inhu dengan Desa Ukui Dua kec. Ukui Kab. Pelalawan). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah penyelesaian konflik dalam penegasan batas daerah 

antara kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan yang bertepatan 

diPerbatasan  Desa Redang Seko Kecamatan  Lirik dengan Ukui Dua 

kecamatan  Ukui adapun menjadi permasalahan penelitian yaitu: 

a. Apa penyebab konflik tapal batas antara Desa Redang Seko Kecamatan 

Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan ? 

b. Apa Dampak  konflik tapal batas antara Desa Redang Seko Kecamatan 

Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan ? 

c. Bagaimana penyelesaian konflik dalam penegasan  batas wilayah antara 

Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis penyebab konflik dalam penegasan  batas wilayah 

antara Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 

dengan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

2. Untuk mengetahui dampak konflik tapal batas antaraDesa Redang Seko 

Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Ukui Dua 

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 
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3. Untuk menganalisis penyelesaian konflik dalam penegasan  batas wilayah 

antaraDesa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 

dengan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pemerintah 

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pemerintah Kabupaten 

Pelalawan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

I. PENDAHULUAN  

Dalam pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

II. LANDASAN TEORI      

Dalam pembahasan yang kedua ini berisikan tentang landasan teori 

yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan 

permasalahan yang dibahas oleh peneliti. 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

 Dalam pembahasan yang kedua ke tiga berisikan tempat penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengukuran data, populasi dan analisis 

data. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 Dalam pembahasan yang keempat berisikan gambaran umum tentang 

objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya 

penelitian. 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN        

Dalam pembahasan yang kelima ini membahas hasil dari penelitian 

tentang konflik batas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Kabupaten Pelalawan. 

VI. PENUTUP 

Dalam pembahasan ke enam memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek peneliti 

agar bisa lebih baik lagi kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


