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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan Konflik 

pertanahan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi 

mempunyai empat cara penyelesaian yakni : 

1. Musyawarah 

2. Mediasi 

3. Konsiliasi 

4. Arbitrase 

Dari ke empat cara yang telah dikemukakan yang paling mendominasi 

adalah mediasi. Yang mana mediasi ini melibatkan pemerintah daerah selaku 

pihak ketiga yang melakukan mediasi untuk penyelesaian konflik pertanahan 

ini. Pihak pemerintah daerah telah melakukan sebanyak enam kali mediasi 

yang mempertemukan masyarakat dengan perusahaan, namun sampai dengan 

saat ini belum bisa menyelesaikan konflik pertanahan ini, faktor yang 

menyebabkan konflik yakni : 

1. Adanya jual beli lahan yang menurut Kasubag Pertanahan dilakukan 

oleh oknum kepala desa, namun tidak bisa dibuktikan kebenrannya. 

2. Adanya perambahan lahan yang dialukukan oleh masyarakat dilahan 

konsesi milik perusahaan PT. Arara Abadi. 
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3. Tidak jelasnya tapal batas yang dimiliki oleh PT. Arara Abadi dengan  

masyarakat Desa Kesuma. 

6.2.Saran 

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan pada kesimpulan diatas ada 

hal-hal ingin penulis samaikan sebagai bahan pertimbngan dalam penyelesaian 

konflik pertanahan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi 

adalah sebagai berikut, diusutnya secara mendalam agar mengetahui 

kebenaran yang menyebutkan oknum kepala desa melakukan jual beli lahan, 

dengan cara membentuk tim khusus, perlunya dilakukan penataan batas yang 

dialkukan oleh pihak perusahaan dengan melibat pihak terkait dan juga 

Masyarkat Desa Kesuma, dalam melakukan mediasi diharapkan dalam 

mengambil tindakan perumusan kesepakatan benar – benar diambil untuk 

menyelasaikan masalah, agar yang sudah disepakati tidak menimbulkan 

gejolak masalah baru, dan kesepakatan yang sudah dibuat dihirmati dan 

dilaksanakan. 

Penulis menyadari dalam penelitian dan penulisan tidak terlepas dari 

kesalahan, untuk itu diharapkan saran dari semua pihak yang bersifat 

membangun untuk kesempurnaan kary ilmiah ini. Harapan penulis semoga 

skripsi karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi seluruh yang membaca dan 

membawa kebaikan – kebaikan yang diterima oleh Allah SWT. Aamiin. 

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah pearan pemerintah daerah 

dalam penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT. Arara 
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Abadi sebagai pihak ketiga yang bersifat memfasilitasi dalam bentuk mediasi 

yang telah di lakukan sebanyak enam kali. 

Faktor kuat yang menyebabkan konflik adalah 

1. Adanya jual beli lahan yang menurut Kasubag Pertanahan dilakukan 

oleh oknum kepala desa, namun tidak bisa dibuktikan kebenrannya. 

2. Adanya perambahan lahan yang dialukukan oleh masyarakat dilahan 

konsesi milik perusahaan PT. Arara Abadi. 

3. Tidak jelasnya tapal batas yang dimiliki oleh PT. Arara Abadi dengan  

masyarakat Desa Kesuma. 

 

Saran 

Sebagai kepala desa seharusnya memberikan contoh yang baik kepada 

masyarakatnya bukan melakukan hal yang merugikan masyarakatnya. 

Sebaiknya kepala desa melibatkan masyarakat dalam penyelesain konflik ini 

sehingga masyarakat mengetahui perkembangannya. 

 

 

 

 

 


