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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.   Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian penulis lakukan dengan judul Analisis Peran 

Pemerintah Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Masyarakat 

dengan PT. Riau Agung Karya Abadi (Study Kasus Dusun II Rumah III Desa 

Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar), penulis mempunyai 

ksimpulan : 

1. Konflik kepemilikan tanah ini disebabkan administrasi kepemilikan tanah dan 

surat-surat yang dimiliki masyrakat begitu lemah sehingga akan menyebabkan 

pihak manapun dengan mudah memperkarakan kepemilikan tanah ini.  

2. Konflik kepemilikan tanah antara Masyarakat dengan PT. Riau Agung Karya 

Abadi merupakan sengketa yang bersifat vertical yang melibatkan pemerintah 

selaku pengambil kebijakan dan Badan Pertanahan Nasional Kampar selaku 

pelaksana yang membawahi permasalahan persengketaan ini. Dari analisa 

permasalahan tersebut pemerintah tidak bisa dilepaskan dari konflik ini 

pemerintah mengurus segala aspek yang terjadi dalam permasalahan 

rakyatnya, pembagian tugas dalam pemerintah menjadi aspek penting akan 

cepat terselesaiakan masalah konflik kepemilikan tanah tersebut, pembagian 

tugas ini meliputi kepolisian menjaga ketertiban masyarakat, aparat desa dan 

kecamatan menjadi jembatan mempermudah masyarakat mendapat informasi, 

Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional membuat tapal batas dan 
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mengeluarkan administrasi kepemilikan tanah yang sah dan bisa dipernggung 

jawabkan di pengadilan dan dilindungi oleh Negara. 

6.2.   Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan pada kesimpulan diatas ada 

hal-hal yang ingin penulis sampaikan kepada pihak pemerintah, perusahaan dan 

masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian konflik kepemilikan 

tanah antara Masyarakat dengan PT. Riau Agung Karya Abadi adalah sebagai 

berikut: 

1. Dibentuknya tim penyelesaian dalam konflik kepemilikan tanah. Tim ini 

meliputi badan –badan perwakilan masyarakat yang mengetahui utuh 

permasalahan tersebut, perusahaan memiliki perwakilan untuk melakukan 

mediasi agar masyarakat dan pemerintah mudah untuk memberikan informasi 

hal-hal mengenai kasus konflik pertanahan tersebut.   

2. Dalam melakukam mediasi diharapkan dalam mengambil tindakan perumusan 

ksepakatan benar-benar selesai, agar yang sudah disepakati tidak 

menimbulkan gejolak masalah baru, dan kesepakatan yang sudah dibuat 

hendaknya dihormati dan dilaksanakan. 

3. Keseluruhan dari pihak Pemerintah diharapkan setelah selesai kesepakatan 

dalam mediasi, konsiliasi dan negosiasi agar cepat untuk menerbitkan surat-

surat administrasi yang sah untuk masyarakat dan perusahaan mengenai batas 

wilayah, sertifikat kepemilikan lahan maupun sertifikat hak ulayat dan Hak 

Guna Usaha agar dikemudian hari tidak menimbulkan konflik yang baru. 
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Penulis menyadari dalam penelitian dan penulisan tidak terlepas dari 

kesalahan, untuk itu diharapkan saran dari sema pihak yang bersifat membangun 

untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. Harapan penulis semoga skripsi karya 

ilmiah ini bisa bermanfaat bagi seluruh yang membaca dan membawa kebaikan-

kebaikan yang diterima oleh Allah SWT. Amin 

 


