
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.  

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).  

Oleh karena itu, untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan 

bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam 

pengelolaannya diserahkan kepada negara.  

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 juga 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. 

Salah satunya yaitu wilayah provinisi Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah 

tujuan tempat usaha perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Banyak warga 

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.Sepanjang tahun 2016, konflik tanah 

yang terjadi di Provinsi Riau meningkat dua kali lipat dibandingkan ketika tahun 

2015, bahkan angka konflik di Provinsi Riau pada tahun 2016 meningkat dari 

tahun sebelumnya sebesar 28 persen dengan total 73 konflik.Hal ini disampaikan 

Direktur Eksekutif Lembaga Kemitraan Sosial Scale Up di Pekanbaru.  

Sebagianbesar konflik tanah yang terjadi tersebut diakibatkan oleh 

ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTl). 

Hal tersebut merupakan akibat dari keputusan pejabat publik yang memberikan 

izin-izin konsesi kepada perusahaan.Izin ini diberikan di atas tanah-tanah yang 

sesungguhnya telah dikuasai dan digarap warga setempat. Sehingga masyarakat 

yang tidak terima tersebut mengadukan kasus tersebut ke Pemerintah Daerah yang 

berwenang. Ditambah lagi dengan pengukuran tanah yang telah diberikan izin 

kepada perusahaan tidak pernah dilakukan pengukuran ulang, sehingga terjadi 

tumpang tindih penggunaan tanah.  



Konflik lahan 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 

masyarakaat 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, hal tersebut membuktikan 

bahwa terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah antara masyarakat dengan pihak 

perusahaan serta bukti-bukti kepemilikan yang tidak lengkap.  

Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terjadi konflik lahan adalah 

Kabupaten Pelalawan, sebagian besar konflik yang terjadi adalah antara 

masyarakat dengan perusahaan. Salah satu yang terjadi adalah konflik lahan 

antara masyarakat Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten 

Pelalawan dengan PT. Arara Abadi. Kronologis terjadinya konflik Pertanahan 

Antara Masyarakat Desa Kesuma Dengan PT. Arara Abadi. 

Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terjadi konflik lahan adalah 

Kabupaten Pelalawan, sebagian besar konflik yang terjadi adalah antara 

masyarakat dengan perusahaan. Salah satu yang terjadi adalah konflik lahan 

antara masyarakat Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten 

Pelalawan dengan PT. Arara Abadi yang bermula pada tahun 2002 yang 

memperebutkan lahan seluas 1.290 hektar. Yang mana menurut kedua belah pihak 

lahan tersebut merupakan milik mereka. Menurut Tokoh Adat lahan tersebut 

merupakan milik masyarakat karena mereka telah dulu berada di daerah tersebut 



sementara PT. Arara Abadi beroperasi setelah adanya masyarakat. Masyarakat 

telah berada didesa Kesuma ini pada tahun 1980 sementara PT. Arara Abadi 

beroperasi pada tahun 1996. Lahan yang dikonflikan dulunya berupa semak 

belukar, namun sekarang telah berubah menjadi pepohonan akasia milik PT. 

Arara Abadi. 

Konflik yang terjadi di Desa Kesuma ini sampai sekarang belum 

menemukan titik terang, karena konflik ini masih dalam proses penyelesaian oleh 

pihak Pemerintah Daerah sebagai pihak penengah dalam kasus ini. 

Foto 1: Peta Provinsi Riau   Foto 2: Peta Kabupaten Pelalawan 

Ada pun yang menangani konflik ini adalah Sub Bagian Pertanahan Sekda 

Kabupaten Pelalawan, yang mana memepunyai urain tugas sebagai berikut : 

1) Evaluasi Kinerja Perangkat Kecamatan.  

2) Membuat Kebijakan Umum Pemerintahan dalam Bidang 

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan yang diberikan 

pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan antar masyarakat 

dengan Pemerintah.   

4) Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan antar masyarakat 

dengan Perusahaan.  

Kab. Pelalawan 

Desa Kesuma 



5) Membuat Pertimbangan teknis kebijakan Pemda dalam 

penyelesaian konflik pertanahan.  

6) Sosialisasi Penyelesaian Konflik Pertanahan.  

7) Inventarisir Potensi dan Pencegahan Konflik Pertanahan.  

8) Fasilitasi tahapan perencanaan pengadaan tanah pemerintah.  

9) Fasilitasi Tahapan persiapan pengadaan tanah pemerintah.  

10) Fasilitasi tahapan pengadaan tanah pemerintah.  

11) Membuat pertimbangan teknis tentang pengadaan tanah 

pemerintah.  

12) Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pengadaan tanah.  

13) Menginventarisir,Pensertifikasian dan pengamanan tanah aset 

pemda 

14) Membuat data base wilayah pemerintah daerah.  

15) Updating data base kewilayahan pemerintah daerah.  

16) Merumuskan kebijakan teknis dalam kerangka data base 

kewilayah pemerintah daerah.  

17) Meningkatkan kualitas SDM dalam aspek pertanahan. 

18) Menyiapkan peta sebagai bahan perumusan kebijakan umum 

terkait penyelesaian konflik pertanahan. 

19) Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten 

Kota.  

20) Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam daerah 

Kabupaten/Kota.  

21) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah 

untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota.  

22) Penetapan subyek dan obyek redestribusi tanah, serta ganti 

kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 

dalam daerah Kabupaten/Kota.  

23) Penetapan Tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah 

Kabupaten/Kota.  



a. Penyelesaian Masalah tanah kosong dalam Daerah 

Kabupaten/Kota.  

b. Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah Kosong dalam 

daerah Kabupaten/Kota.  

24) Penerbitan izin membuka tanah.  

25) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam 

Daerah Kabupaten/ Kota. 

Alasan kenapa penulis mengambil judul ini adalah, karena dalam tugas 

pokok dan fungsi sub bagian pertanahan sudah di jelaskan bahwa mereka 

mempunyai tugas dalam proses penyelesaian konflik, seperti mana yag telah di 

sebutakan dalam uraian tugas sub pertanahan nomor 3 dan 4. 

Bukan hanya itu saja alasan penelitian judul ini adalah karena sewaktu 

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) saya di sana, sehigga saya tertarik 

untuk mengambil judul ini berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian 

Pertanahan. 

 Hal ini tentu sangat mengharapkan peran dari pihak pemerintah yang 

berwenang dalam penanganan konflik tanah khususnya yaitu Sub Bagian 

Pertanahan Sekda Kabupaten Pelalawan untuk dapat menangani masalah konflik 

yang terjadi, hal ini juga merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh 

Sub Bagian Pertanahan Sekda Kabupaten Pelalawan. Diharapkan 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 dalam 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 Pemerintah Daerah Dalam Pnyelesaian Konflik Pertanahan 

Antara Masyarakat Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten 

Pelalawan dengan PT. Arara Abadi”. 

  

1.2.Rumusan Masalah 

Pada garis besarnya, penelitian ini berisi tiga permasalah utama. 

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani konflik 

lahan antara masyarakat desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi. 

2. Faktor apa saja penyebab terjadinya konflik lahan antara 

masyarakat desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi. 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam 

penyelesaian konflik. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. 

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.  

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.  

 

 


