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ABSTRAK 

ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH PEMEKARAN 

OLEH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH DI 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  

(Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja) 

 

NURFADILA ULFA 

NIM. 11675202509 

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa 

Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja. Adapun penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penyebab terjadnyai konflik batas wilayah antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder , data 

primer diperoleh langsung dari responden yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan Data 

sekunder diperoleh dari buku penunjang,dokumen dan dari intstansi terkait. Teknik 

analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala,peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Analisis Konflik 

Batas Wilayah Pemekaran Oleh Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan perselisihan batas 

Desa yaitu dengan mengetahui bagaimana melakukan penetapan, penegasan dan 

pengesahan batas Desa. Lalu penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada 

wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota 

diselesaikan secara musyawarah atau mufakat yang difasilitasi oleh Bupati ataupun 

Walikota dan dituangkan juga  didalam berita acara. Penyelesaian perselisihan 

batas Desa diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan. Namukan karena keterbatasan 

anggaran dan  tersedianya alat yang digunakan untuk melakukan pelacakan masih 

belum bisa didatangkan ke Kabupaten Kampar karena masih ada musibah pandemik 

Covid ini sehinnga alat-alat yang dibutuhka harus menjalani isolasi terlebihdahulu 

sehingga ini menjadi faktor penghambat.  

 

Kata Kunci:  Konflik Batas Daerah, Tata Pemerintahan, Otonomi Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konflik menjadi fenomena yang sering muncul karena konflik selalu 

menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi 

pendorong dalam dinamika perubahan sosial-politik (Kornblurn, 2003:294). 

Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari 

konflik sosial adalah konflik mengakibatkan timbulnya kerusakan, menciptakan 

kedidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan. Hal ini demikian 

dikarenakan berbagai latar belakang kebudayaan dan status sosial ekonomi. 

Sedangkan dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut 

memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan disalah satu 

pihak dan kekalahan dipihak lainnya. Konflik yang terjadi di Indonesia ada juga 

yang dapat diselesaikan dengan baik, hingga berdampak baik bagi kemajuan dan 

perubahan masyarakat. Salah satu konflik yang terjadi adalah konflik antara Desa 

Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja. 

Menurut Badan Informasi Geospasial batas Desa/Kelurahan ketika 

ditetapkan adalah cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di 

atasnya, bahkan BIG juga mengatakan bahwa penetapan batas desa adalah awal 

pembangunan Indonesia. Untuk penetapan dan pemetaan batas desa ini BIG 

adalah garda terdepan dan metodenya langsung diadopsi pada peraturan-peraturan 

pemerintah untuk menetapkan batas Desa yaitu dengan metode kartometris. 
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Pemetaan batas Desa adalah implementasi dari Undang-undang nomor 4 

tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa. Jelas disebutkan dalam UU Desa bahwa Desa adat adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa 

ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Pasal 17 UU Desa, mengamanatkan 

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, 

penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan 

menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan 

kode Desa dari Menteri disertai Lampiran Peta Batas Wilayah Desa.  

Jadi Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri atau Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa. Istimewanya memang dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 

45 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk melakukan penetapan dan penegasan batas 

Desa yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, 

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa 

yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. 

Meskipun Permendagri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa 

cukup bagus, namun sepertinya hanya untuk sekedar ada saja, karena tidak 

memberikan perubahan yang menguntungkan masyarakat misalnya perubahan 
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tentang batas desa dari yang bentuknya berliku-liku menjadi agak rapi, lurus dan 

kotak yang setidak dapat menguntungkan bagi warga Pribumi. Disamping lebih 

mudah menggambarnyapun tidak menciptakan sesuatu, dengan membuat 

perubahan perbatasan Desa dengan baik.  

Tambahan lagi Permendagri No 45 tahun 2016 tentang Pedoman 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini juga menciptakan lapangan kerja atau 

proyek baru bagi pemerintah yaitu dengan dibentuknya Tim PPB (Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa) yang terdiri dari Tim PPB Desa Pemerintah Pusat, Tim 

PPB Des Provinsi, dan Tim PPB Desa Kabupaten/Kota. Dan isinya adalah orang-

orang yang sudah memiliki jabatan tertentu, sehingga dapat dipastikan beban 

kerjanya akan bertambah, dengan implikasi biaya dan tentunya percepatan 

penetapan dan penegasan batas desa yang bottleneck. 

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi 

kejelasan cakupan wilayah yang berbatas, koordinat titik batas, simbol posisi pilar 

batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan), spekfisik dilapangan ditandai 

dengan terpasang pilar batas dan terindentifikasinya koordinat posisi pilar batas. 

Di dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Desa tidak ada aturan yang 

mengatur secara lengkap tentang penyelesaian perselisihan batas Desa namun hal 

itu diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 76 tahun 2012 

tentang Pedoman Pengesahan Batas Daerah. Menteri dalam Negeri telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri dalam negeri No. 1 tahun 2006 tentang pedoman 
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pengesahan batas Daerah. Batas Daerah adalah pembatas wilayah administrasi 

pemerintahan antar Daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang 

berbeda pada permukaan bumi. Dapat  berupa tanda-tanda alam seperti igir atau 

punggung gunug atau pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur 

buatan dilapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta. 

Pengesahan batas Daerah meliputi beberapa langkah yaitu penelitian 

dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar, pengukuran dan penentuan posisi 

pilar batas, dan pembuatan peta batas. 

Direktur Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri 

Sodjuangun Situmorang, juga mengemukakan banyaknya persoalan batas wilayah 

administrasi di Era otonomi daerah. Hal ini tersebut mencerminkan sebuah 

gambaran persoalan batas daerah yang faktual banyak dirasakan Daerah-Daerah di 

Indonesia semenjak era otonomi Daerah. 

Sejak berlakunya undang-undang UU No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Indonesia sering disebut dalam era otonomi Daerah. 

Daerah otonom yang diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Demikian juga setelah UU tentang pemerintahan Daerah 

tersebut diganti dengan UU No. 23 tahun 2014 Daerah otonom adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-

Undang yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi sangat 

penting perlunya pengesaan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena 

daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya 

diwilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengekploitasi dan 

mengekplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam 

mengoptimalkan sumber daya yang menjadi penentu bagi daerah dalam 

menjalankan Otonomi Daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong 

untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, 

terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi 

sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah 

yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA). 

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas 

daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak 

boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan 

akibat negatif.  

Sodjuangun Situmorang, juga mengemukakan banyaknya persoalan batas 

wilayah administrasi di era otonomi daerah. 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 
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menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan 

dibagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui 

batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar 

daerah. Kekaburan batas daerah mungkin 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 social penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta berpotensi 

terjadi sengketa batas wilayah. Bahkan mungkin juga menimbulkan dampak 

politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi 

penting untuk dilaksanakan. 

Namun demikian pendapatan batas daerah secara fisik dan pasti 

dilapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan 

administrasi pemerinthan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya 

NKRI dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang 

pembentukan masing-masing daerah. Pada kenyataannya menentukan titik-titik 

batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri 

sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan 

karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja 

mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. 

Hal ini sedikit banyak berpengaruh dan memugkinkan menjadi persoalan 

yang mengerucut terkait dengan penyelesaian konflik batas wilayah pemekara 

oleh bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah 
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Kabupaten Kampar. Yang seharusnya dapat diselesaikan dengan menjunjung 

norma keadilan dan keterbukaan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan 

wilayah pemekaran yang bersangkutan . Jika terjadi konflik antar daerah yang 

masih satu Provinsi sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang 

pedoman penegasan batas daerah Bab V Pasal 25 ayat (1) penyelesaian 

perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam suatu provinsi diselesaikan 

oleh Gubernur.  

 

 

Gambar 1.1 : 

Gambar Hasil Pelacakan Peta Yang Dilakukan Kabupaten Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kampar  
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Tabel 1.2 

Daftar Nama Desa yang Berkonflik di Kabupaten kampar 

 

NO Nama Desa Penyebab Konflik Keterangan 

1 Desa Bencah Kelubi Kecamatan 

Tapung dengan Desa Kota Garo 

Kecamatan Tapung Hilir 

Faktor Penguasaan  

Kebun Perebutan 

Wilayah Perkebunan 

Sudah Selesai 

2 Desa Kepau Jaya Kecamatan 

Siak Hulu dengan Desa Pantai 

Raja Kecamatan Perhentian Raja 

Faktor Masalah Jual 

Beli Lahan 

Sudah Selesai 

3 Desa Kuok Kecamatan Kuok 

dengan Desa Ganting Kecamatan 

Salo 

Faktor Latar 

Belakang Sejarah 

Sudah Selesai 

4 Desa Penyesawan Kecamatan 

Kampar dengan Desa Ranah 

Baru Kecamatan Kampar 

Faktor Masalah Jual 

Beli Tanah 

Sudah Selesai 

5 Desa Teluk Kenidai Kecamatan 

Tambang dengan Desa Kampung 

Pinang Kecamatan Perhentian 

Raja 

Faktor Latar 

Belakang Sejarah 

Belum Selesai 

( Sebab kedua 

belah pihak 

menyatakan 

batas Desa 

tersebut adalah 

miliknya 

dengan versi 

sejarahnya 

masing-

masing) 

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Sekretariat 

Kabupaten Kampar tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah desa yang sedang mengalami 

konflik ada 10 desa dengan faktor masalah yang terdiri dari penguasaan kebun, 

jual beli lahan, latar belakang sejarah. Dahulu pemekaran penekanannya lebih 

mendorong ke faktor politik, karena masyarakat menginginkan untuk berkembang 

dari satu desa menjadi lebih. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut 

mereka mendatangi tokoh masyarakat dan anggota dewan. Setelah bertemu 

dengan tokoh masyarakat dan anggota dewan yang mempunyai pengaruh yang 

kuat terhadap pihak pemerintah, maka para tokoh masyarakat dan anggota dewan 
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inilah yang medorong tejadinya pemekaran, terutama yang diwilayah yang 

didalam Daerah yang maksud adalah Desa didalam suatu Kabupaten. Biasanya 

dorongan yang seperti ini lebih mengutamakan cuma pembagian wilayah. 

Setelah terjadinya pemekaran, masing – masing masyarakat mempunyai 

kewenangannya sendiri. Kemudian suatu waktu masuklah kepentingan ekonomi 

yang agak menyerempet di batas yang dikira – kira sehingga timbullah klaim. 

Selain kepentingan ekonomi ada juga kepemilikan tanah atau kebun dengan 

kepemilikan yang benar, sehingga mengeluarkan surat dasarnya bahwasannya 

masing-masing Desa mengklaim dan tidak ada kejelasan itulah yang membuat 

terjadinya konflik. Kebanyakan batas Desa ini berkonflik karena tanah sudah 

berpekemilikan semua sehingga semua memiliki nilai ekonomis atau bersurat. 

Sedangkan konflik yang terjadi terhadap Desa Teluk Kenidai Kecamatan 

Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja adalah 

Penyebab utamanya ini dari segi wilayah, jadi di batas yang sekarang bermasalah 

itu ada perkebunan kelapa sawit. Jadi terjadilah selang sengketa di perbatasan 

wilayah. Dasarnya ini ibaratnya orang Desa Kampung Pinang dulu bagian dari 

pemekaran dengan Desa Lubuk Sakat, jadi wilayah Desa Kampung Pinang ini 

semakin kecil karna semakin kecil ini  mereka ingin mencoba mengambil dan 

memperbesar wilayahnya ke wilayah Teluk Kenidai.  

Sedangkan yang diungkapkan oleh pihak Kampung Pinang adalah 

terjadinya konflik batas Desa itu awalnya Ninik Mamak udah ditetapkan tapal 

batasnya ada yang namanya cengking bekait sejarahnya dulu. Cuma dengan 

seiringnya waktu, karena batas wilayah yang diperebutkan sekarang ini dulunya 
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terletak dipinggiran rawa (tanah hidup), jadi tanah ini telah menjorong kedarat 

(menjadi daratan)  disini penyebab terjadinya konflik antara Desa Kampung 

Pinang menyetakan perbatasan ini adalah wilayah dia sementara dari Desa Teluk 

Kenidai juga mengatakan ini wilayah mereka.  

Hal tersebut dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan dapat 

memicu banyak kerugian sehingga penulis ingin mengambil salah satu konflik 

untuk di analisis penyelesaiannya yaitu Konflik antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja 

dengan fenomena masih adanya pihak yang belum menyetujui perdamaian karena 

tentang batas desa dengan versi sejarahnya masing-masing ,maka penulis 

mengangkat judul “ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK BATAS 

WILAYAH PEMEKARAN OLEH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 

DAN OTONOMI DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

KAMPAR (Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja)”. 

Pentingnya bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah supaya 

kelak tidak ada terjadi lagi pertentangan terhadap generasi penerus, dan sehingga 

mereka mengetahui bahwa dibagian mana terletak batas antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja, serta memudahkan masyarakat setempat untuk melakukan 

pengurusan surat kependudukan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah Penyelesaian Konflik Batas Wiayah Pemekaran Oleh Bagian 

Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kampar.  

Berdasarkan masalah penelitian tersebut dikembangkan dua pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Mengapa terjadi konflik batas wilayah antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja? 

2. Bagaimana cara penyelesaian konflik batas wilayah antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini yaitu :  

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai supaya 

hasil penelitian berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi konflik batas wilayah antara Desa 

Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja. 
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2. Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik batas antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis  

a. Sebagai wujud bagi pengembangan ilmu pengetahuan melalui 

penerapan teori hukum kedalam lapangan. 

b. Untuk mengetahui secara mendalam tentang sengketa batas 

wilayah dan penyelesaiannya. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah 

Kabupaten Kampar dalam upaya penyelesaian konflik batas 

wilayah pemekaran. 

b. Untuk memberi wawasan kepada masyarakat terhadap 

penyelesaia konflik batas wilayah pemekaran. 

c. Hasil penelitian sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan 

bagi penelitian. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis dan terfokus, 

maka akan disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum peneliti 

skripsi. Adapun sistematika penelitian skripsi ini terbagi menjadi  5 bab : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Memaparkan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

penelitian dan sistematika penuisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Dalam pembahasan yang ke dua ini berisikan tentang telaah 

pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut 

referensi-referensi dan buku- buku dengan permasalahan yang akan 

dibahas, oleh peneliti 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Persoalan penyelesaian konflik batas wilayah pemekaran. langkah 

yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk 

mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi 

pada data yang telah didapatkan tersebut. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Yang dimaksud dengan gambaran umum obyek penelitian adalah 

gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan 

kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan 

penelitian. 
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BAB V :  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Upaya penyelesaian persoalan konflik batas wilayah pemekaran 

Desa Kampung Pinang Dengan Desa Teluk Kenidai berdasarkan 

perundnag-undangan yang mengaturnya 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Sebagai bab 

penutup yang menguraikan kesimpulan mengenai apa yang telah 

diuraiakan dalam hal penelitian pembahasan, serta memberikan 

saran dan masukan yang diharapkan dalam memberi sumbangan 

pengetahuan. Disamping itu peneliti mencantumkan daftar pustaka 

sebagai rujukan dan acuan yang peneliti gunakan dalam penelitian 

skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konflik 

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling 

memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 

dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak 

berdaya. 

Kemudian Konflik juga merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan 

perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia 

memiliki perbedaan kelamin, suku, agama, kepercayaan, aliran pilitik, serta 

budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang 

selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak 

dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini ada benarnya jika sejarah umat 

manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem 

sosial, yang bernama negara, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem 

sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan, konflik terjadi dimasa lalu 

dan pasti akan terjadi yang akan datang.(Wirawan,2009:1).  

Teori konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa “pola personia dan 

fungsionalisme pada umumnya menyajikan suatu yang berlebihan tentang 

konsensus, integrasi dan pandangan yang statis terhadap masyarakat”. Dalam 

pandangan Dhrendorf masyarakat tersiri dari dua muka satu dalah muka konsesus 

dan muka lain ialah pertikaian atau pertentangan (konflik).  
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Andi Yusran (2003:67) konflik adalah gejolak sosial yang selalu terdapat 

dalam setiap masyarakat. Konflik diartikan sebagai setiap pertentangan atau 

perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflim seperti 

ini dapat dikatakan lisan atau konflik non fisik, jika konflik tersebut tidak dapat di 

selesaikan maka dapat akan meningkat menjadi konflik fisik yaitu melibatkan 

benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat. 

Maurise Duvarge (dalam Andi Yusran, 2003:70) menyimpulkan salah satu 

sebab terjadinya konflik adalah yang terjadi pada tingkat individual. Rasa frustasi 

merupakan salah satu aspek individual penyebab terjadinya konflik pada tingkat 

kolektif pada isu perbedaan kelas yang membedakan sebuah kelas dengan kelas 

lain dapat memicu menjadi konflik serta adanya keinginan manusia untuk 

menguasai sumber-sumber dari potensi yang langkah. Sejalan denga pendapat 

Maurise Duvarge, sejak bergulirnya program otonomi daerah maka daerah 

dituntut bisa mengidupi diri sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). untuk kepentingan PAD tersebut, selain diperoleh dari retribusi, 

dan pajak daerah, eksporasi sumber daya alam yang ada didaerah menjadi pilihan. 

Konon dalam menggali SDA itulah, banyak terjadi persinggungan kepentingan, 

dalam arti lain, kerap SDA itu antara batas wilayah masing-masing daerah, baik 

Kabupaten/kota maupun antar provinsi. 

Lewis Coser (1956:16-19) dalam bahasa ahli teori (Bahasa Amerika) yang 

berawal, menyatakan pemahaman mereka tentang konflik sebagai kesadaran yang 

tercermin dalam semanagat pembaharuan masyarakat.(Margaret,2003:106). 
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Kemudian Lewis Coser seperti dikutip oleh Jhoseph P. Folger dan Marshal 

S. Poole (1984) mengelompokkan konflik menjadi konflik realisasi dan konflik 

nonrealisasi yaitu:  

1. Konflik realisasi, konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidak 

sepahaman cara pencarian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai.  

2. Konflik nonrealisasi, konflik ini terjadi tidak berhubungan denagan isu 

substansi penyebab konflik. konflik ini dipicu oleh kebencian atau 

prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi 

untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konflik.  

Menurut George Rizer Fungsi pertikaian mengutip Berghe, melukiskan 

sebagai berikut:  

1. Berbagai alat untuk memelihara solidaritas  

2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain,  

3. Mengaktifkan peranan individu yang semua terisolir  

4. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik tertentu mungkin tidak mengetahui 

posisi lawan. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka 

berdiri dan karena itu mereka dapat mengambil keputusan lebih baik untuk 

bertindak dengan baik.  

Ada beberapa pendapat tentang konflik menurut para ahli yaitu:  

Robbin (1996: 431) mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai 

The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat 

meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan 



 

 

18 
 

organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi 

menjadi tiga bagian, antara lain: 

1. Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan 

bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan 

harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, 

dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat 

komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-

orang, dan kegagalaan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan 

aspirasi karyawan.  

2. Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View). Pandangan ini 

menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar 

terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai 

sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau 

organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. 

Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat 

guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik 

harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan 

di dalam tubuh kelompok atau organisasi.  

3. Pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini 

cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. 

Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan 

serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. 

Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada 
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tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam 

kelompok tersebut tetap semangat, kritis diri, dan kreatif. 

Menurut Stoner dan Freeman (1989:392) membagi pandangan menjadi 

dua bagian, yaitu pandangan tradisional (Old view) dan pandangan modern 

(Current View) yaitu: 

1. Pandangan tradisional. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik 

dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi 

dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Oleh karena itu, untuk 

mencapai tujuan yang optimal, konflik harus dihilangkan. Konflik 

biasanya disebabkan oleh kesalahan manajer dalam merancang dan 

memimpin organisasi. Dikarenakan kesalahan ini, manajer sebagai pihak 

manajemen bertugas meminimalisasikan konflik. 

2. Pandangan modern. Konflik tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan 

banyak faktor, antara lain struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, 

nilai–nilai, dan sebagainya. Konflik dapat mengurangi kinerja organisasi 

dalam berbagai tingkatan. Jika terjadi konflik, manajer sebagai pihak 

manajemen bertugas mengelola konflik sehingga tercipta kinerja yang 

optimal untuk mencapai tujuan bersama. 

Selain pandangan menurut Robbin dan Stoner dan Freeman, konflik 

dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer. 

Myers juga berpendapat:  

1. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yan buruk 

yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik 
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karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau 

organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, 

agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata 

kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi 

dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan 

menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut 

pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari.  

2. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan 

bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai 

konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan 

adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya 

secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antarpribadi bahkan 

merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar 

di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, 

melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun 

organisasi tersebut, misalnnya bagaimana cara peningkatan kinerja 

organisasi. (Myers, 1993:234).  

Oleh karena itu, dalam hal ini kadang digunakan juga istilah 

antagonisme ataupun perselisihan yang sinonim dengan konflik. Salah satu 

akibat positif yang lain dari suatu konflik itu adalah bertambahnya 

solidaritas intrn rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi 

pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas didalam suatu 

kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas didalam suatu kelompok, 
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yang pda situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat 

pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar. Sejalan dengan 

peristiwa diatas, konflik-konflik antar kelompokpun memudahkan 

perubahan dan kepribadian individu. Apabila terjadi pertentangan antara 

dua kelompok yang berlainan, individu-individu akan mudah mengubah 

kepribadisnnya untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok.  

Tak terbantahkan, konflik juga menertibkan akibat-akibat yang 

negatif. Dalam konflik-konflik fisik, seperti peperangan, korban-korban 

akan berjatuhan dan jumlah harta benda akan hancur luluh. Konflik itu 

berakhir dalam berbagai kemungkinan apabila kekuatan masing-masing 

pihak bertentangan ternyata berimbang, maka kemungkinan besar akan 

terjadi usaha akornodasi oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila 

kekuatan yang tengah bentrok itu tidak berimbang, maka akan terjadi 

penguasaan (dominasi) oleh salah satu pihak yang kuat terhadap lawannya.  

Teori konflik lebih menitikberatkan analisisnya pada asal-usul 

terciptanya suatu aturan atau tata tertib sosial. Teori ini tidak bertujuan 

untuk menganalisls asal-usul terjadinya pelangaran peraturan atau latar 

belakang seorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih 

menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan keseimbangan distribusi 

kekuasaan yang terjadi diantara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan 

yang dimiliki oleh kelompok- kelompok elit, maka kelompok-kelompok 

itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya 

hukum yang dapat melayani kepentingan- kepentingan mereka.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, perspektif konflik memahami 

masyarakat sebagai kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan 

yang bersaing dan akan cendnrng saling berkonflik. Melalui persaingan 

itu, maka kelompok- kelompok dengan kekuasaan yang berlebih akan 

menciptakan hukum dan aturan-aturan yang menjamin kepentingan 

mereka dimenangkan (Euinney, 1979:115-160 dalam Clinard dan Meier, 

l989: 93-99). 

2.1.1 Penyebab Konflik Batas Wilayah 

Masing – masing wilayah memiliki wewenangnya sendiri. Sehingga 

suatu waktu masuklah kepentingan ekonomi yang menyerempet dan 

menyebabkan klaim dari masyarakat yang tidak ada kejelasan dari dulu 

tentang kepemilikan batas wilayah tersebut, sehingga semua mengira bahwa 

wilayah itu adalah miliknya. 

Konflik yang ada di masyarakat tidak terjadi begitu saja. Ada satu atau 

lebih pemicu dalam masyarakat tersebut yang menyebabkan antar individu 

atau kelompok bisa terlibat perselisihan dan konflik.  

Ego masing-masing individu yang tidak dikendalikan secara tepat 

dapat menimbulkan konflik dengan individu lainnya. Karakter seseorang 

dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sedangkan tidak semua 

masyarakat memiliki kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang 

sama. Perbedaan kebiasaan, nilai dan norma sosial yang dianut oleh masing-

masing orang atau kelompok dapat menjadi pemicu konflik jika seluruh pihak 

tidak mencoba mengerti nilai dan norma satu sama lain. 



 

 

23 
 

Tingkat kebutuhan hidup yang berbeda-beda seringkali menyebabkan 

adanya perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Perbedaan 

kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan 

budaya. Dalam masyarakat yang multikultural, sering terjadi pergesekan 

sistem nilai dan norma sosial antara etnis yang satu dengan etnis yang 

lainnya. Adanya fenomena primordialisme dan etnosentrisme yang tumbuh 

pada masing-masing etnis, maka akan tumbuh pertentangan-pertentangan 

yang memicu terjadinya konflik sosial.  

Konflik rasial didasari oleh paham rasialisme atau diskriminasi ras. Di 

Indonesia, konflik ras terjadi akibat adanya kecemburuan sosial terhadap ras 

tertentu yang menjadi minoritas, tetapi memiliki kekuatan ekonomi yang jauh 

lebih besar daripada ras mayoritas. 

2.1.2 Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Menurut Peraturan 

Perundang-undangan 

Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri N0. 45 Tahun 2016 pasal 18 : 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan 

batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan batas desa. 

(2) Penyelesaian Perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu 

wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi 

oleh camat dituangkan dalam berita acara. 

(3) Penyelesaian Perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah 

kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/kota diselesaikan 
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secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh bupati/walikota dituangkan 

dalam berita acara. 

(4) Penyelesaian perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan. 

Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri N0. 141 Tahun 2017 pasal 21 : 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah 

kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan 

sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah 

antara pemerintah dan pemerintah daerah.  

(2) Perselisihan batas daerah antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu 

daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh 

gubernur.  

(3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri. 

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun 

sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian 

konflik, dan pemulihan pascakonflik. 

Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan 

asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu 

pada Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan 
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kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, 

tanggung  jawab Negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membeda-

bedakan. 

Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang 

ini, adalah  menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai 

dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan 

sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, 

memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana 

dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak 

korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan 

prasarana umum. 

Didalam potret Politik Pasca Kejatuhan Soeharto (1999:10) ada dua 

cara penyelesaian konflik, yaitu:  

1. Penyelesaian konflik secara Persuasif 

Penyelesaian Konflik secara persuasif menggunakan 

perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak 

yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan 

perundingan, baik antar mereka saja maupun dengan mengikut 

sertakan denagan pihak lain sebagai moderator atau juru damai. 

Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan tukar pikiran atau 

argumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing guna 

meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar, 

musyawarah diharapkan membawa penyelesaian konflik dengan 
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terjadinya perubahan-perubahan salah satu pihak yang terlibat sehinga 

perbedaan antara mereka dapat dihilangkan. 

2. Penyelesaian konflik secara Koersif ( Kekerasan)  

Penyelesaian konflik secara koersif, menggunakan kekuatan 

fisik atau ancaman untuk menghilangkan perbedaan pendapat antar 

pihak-pihak yang terlibat konflik. Kekerasan fisik mencakup 

penggunaaan benda- benda untuk merujuk secara fisik menyakiti, 

melukai atau membunuh pihak lain. Secara Koersif menghasilkan 

penyelesaian konflik dengan kualitas yang rendah, karena konflik 

yang sebenarnaya belum selesai secara tuntas. Dengan cara ini potensi 

bagi munculnya kembali konflik yang lebih hebat yang akan datang. 

Konflik baru bisa bisa dikatakan berhasil diselesaiakan apabila dapat 

dicapai konsensus antar pihak yang berkait. Konsensus adalah 

kesepakatan dimana semua pihak yang terlibat didalamnya berhasil 

mencapai kata mufakat bersama.  

Dalam kehidupan sosial adanya konflik sudah menjadi hal 

yang tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, banyaknya 

kepentingan menyebabkan lebih banyak konflik, apalagi dalam 

keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan merupakan salah 

satu negara nerpenduduk paling padat di dunia. Pencarian berbagai 

jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul 

adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli non hukum 

banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan 
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berbagai model penyelesaian sengketa (dispute resolution). Berbagai 

model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat 

dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul 

asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan. Secara umum 

berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat 

dikategorikan dalam:  

Pertama; Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian 

sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi 

yang berhadapan (antagonistis) dan hasil putusan yang dikeluarkan 

oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah 

dan menang (win-lose) proses penyelesaian sengketa yang masuk 

dalam kategori ini adalah peradilan (litigasi) dan arbitrase.  

Kedua, proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian 

sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja 

sama (cooperative) dan menggunakan asas kesepakatan dalam 

pengambilan keputusan baik melibatkan spihak ketiga maupun tidak, 

dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (win- win). Proses 

penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah 

negosiasi, mediasi konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat 

netral. 

Ketiga, proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa 

ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian 

sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola 



 

 

28 
 

proses yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa 

yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan 

mini (mini trial), pemeriksaan juri secara sumir (summary jury trial), 

evaluasi netral secara dini (early neutral evaluation).  

Pemilahan antara sistem peradilan dan sistem penyelesaian 

sengketa alternatif dalam pembahasan pada bab ini adalah pemilahan 

antara proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan proses 

penyelesaian sengketa selain litigasi. Sistem penyelesaian sengketa 

alternatif yang akan diuraikan kemudian hanyalah sistem-sistem yang 

pelaksanaannya cukup populer di Indonesia seperti arbiterase, 

negosiasi, mediasi dan konsiliasi. 

2.1.3 Lembaga Penyelesaian Konflik Batas Wilayah   

1. Lembaga Peradilan  

Istilah peradilan dan pengadilan berasal dari kata dasar “adil” 

yang berarti meletakkan sesuatu pada semestinya. Kata peradilan dan 

pengadilan 16 mempunyai arti yang berbeda akan tetapi terkadang 

dipakai untuk arti yang sama. Peradilan adalah sebuah sistem aturan 

yang mengatur agar supaya kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan, 

sedangkan pengadilan adalah sebuah perangkat organisasi 

penyelenggaraan peradilan, dan pengadilan inilah yang biasa disebut 

lembaga peradilan.  

Lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan 

kehakiman ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomar 14 
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Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan induk dan 

kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta 

pedoman bagi lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, 

peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.  

2. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa 

Tim penetapan dan penegasan batas desa berfungsi untuk 

memfasilitasi penyelesaian batas, baik berawal dari adanya konflik 

maupun diakhir konflik. Cuma output nya itu bagaimana batas desa 

bisa ditetapkan. Jadi kalau untuk penyelesaian konflik wiayah 

pemekaran ini bisa difasilitasi memalui tim fasilitasi konflik. Kalau 

tidak ada kesepakatan bisa disepakati kejalur hukum 

2.2.  Konflik Politik  

Teori konflik politik yang telah dikemukakan oleh banyak ahli sosiolog 

antara lain Karl Marx, Ralf Dahrenrof George simmel, dan Lewis Coser. Teori 

konflik politik yang digagas oleh Karl Marx didasari pada kekecewaanya pada 

sistim ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengelaploitasi buruh. Bagi Karl 

Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yaitu 

kaum Borjuis yang manguasai sarana ekonomi dan kaum prolentar atau kaum 

buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kaum ini selalu terjadi 

konflik. 

Menurut teori konflik politik yang dikemukakan oleh (Maswadi Rauf, 

2003.23), terdiri dari berapa bagian teori konflik politik yaitu :  
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1. Konflik sosial (termasuk konflik politik) adalah sebuah fenomena social 

penting yang memerlukan penyelesaian konflik (conflict resolution). 

Konflik sosial juga merupakan fenomena yang mempengaruhi pembuatan 

keputusan. Semakin hebat konflik semakin sulit membuat keputusan yang 

mengikat semua.  

2. Konflik terjadi bila ada minimal dua pihak (individu atau kelompok) yang 

terlibat perbedaan pendapat. Perbedaan ini disadari oleh semuanya 

sehingga mereka tahu ada pihak lain yang bertentangan dengan pendapat 

mereka.  

3. Lawan dari konflik adalah konsensus. Konsensus yang juga disebut 

mufakat atau kesepakatan terjadi bila semua pihak mempunyai pendapat 

yang sama. Oleh karena itu terjadi konflik bila tidak ada konsensus, dan 

konsensus terjadi bila konflik berhasil dihilangkan.  

4. Konflik adalah sebuah fenomena sosial yang selalu ditemukan di dalarn 

setiap masyarakat. Konflik tidak akan pernah bisa dihilangkan karena 

setiap hubungan sosial mempunyai potensi untuk menghasilkan konflik.  

5. Namun konflik dapat mengganggu hubungan social dan mengancam 

keberadaan masyarakat bila konflik berkembang terus (tanpa bisa 

diselesaikan) yang mengakibatkan disintegrasisosial (dan disintegrasi 

politik). Masyarakat akan telklah sesuai dengan polarisasi yang 

ditimbulkan oleh konflik.  

6. Semakin demokratis sebuah Negara, semakin besar kemungkinan terjadi 

konflik didalam masyarakat karena kebebasan berfikir, berpendapat, 
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berkumpul dan berserikat menghasilkan konflik yang meluas didalam 

masyarakat.  

7. Oleh karena itu salah satu persyaratan terpenting bagi demolrasi adalah 

adanya kemampuan dari pemerintah dan rakyat untuk menyelesaikan 

konflik sehingga tidak menimbulkan disintegrasi sosial dan disintegrasi 

politik.  

8. Penyelesaian konflik bisa ditempuh dengan cara persuasif (pendinginan) 

dan cara koersif (kekerasan).  

9. Yang ideal adalah cara penyelesaian konflik secara persuasif karena 

digunakan secara rasional dalam bentuk musyawarah. Cara dianggap 

kurang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penggunaan 

kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan bukanlah nilai-nilai 

manusia.  

10. Penyelesaian konflik secara persuasif hanya bisa dicapai bila pihak-pihak 

yang terlibat konflik tidak bersifat fanatik dan arogan sehingga bersedia 

menerima pendapat pihak lain dan mau mengurangi tuntutan sendiri. 

Hanya dengan cara begitu titik temu (kompromi) bisa dihasilkan. 

11. Kompromi tercapai bila pihak-pihak yang berkonflik menyetujui hal yang, 

sama yang ada dalam pendapat yang dianut pihak-pihak yang berkonflik. 

Hal-hal yang ditentang oleh semua dibuang dengan persetujuan dari setiap 

pihak yang berkonflik. Hal-hal yang sama juga bisa diambil dari pendapat 

pihak lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik.  
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12. Bila kompromi sulit dicapai, berarti konflik sulit diselesaikan. Yang terjadi 

kemudian adalah munculnya gangguan terhadap hubungan sosial yang 

harmonis dan kemungkinan terjadinya ancaman bagi keutuhan 

masyarakat.  

Banyak teori konflik batas wilayah ini berkembang di Indonesia termasuk 

juga  sebagai penjabaran undang-undang dan pertauran pemerintah yang ada di 

negara ini, kerjasama antar daerah merupakan salah satu tema penting untuk 

memberikan solusi atas maraknya konflik-konflik sumber daya alam (SDA) dan 

konflik wewerung lainnya. 

Menurut (Edward Azar, 2007.88), menyebutkan ada 4 pra-kondisi yang 

mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik intemal, yaitu: 

1. Hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, 

agama dan budaya dengan pemerintah. Pemerintah cenderung tidak 

mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha 

mengeliminasinya demi kepentingan dan keutuhan negara. Akibatnya 

terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong 

para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap 

Negara/Pemerintah.  

2. Konflik juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah. Gagal 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses 

kemiskinan. Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan 

sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus 
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ekonomi sebagai hasil eksploitasi Sumber Daya Aalam di daerah-daerah 

yang dilanda konflik.  

3. Sebab konflik internal berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang 

otoriter dan mengabaikan aspirasi politik dari masyarakat. Dalam hal ini 

pemerintah pusat menyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat 

(sentral) menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan 

militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap 

pemerintatran yang otoriter. Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi 

sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat daerah dikarenakan elit- 

elit daerah ikut menikmati eksploitasi Sumber Daya Alam.  

4. Konflik internal dikaitkan dengan International Linkages, yaitu sistem 

ketergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global 

dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan 

modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya dalam rangka 

melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas 

rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai 

manusia.  

2.3  Konflik Wilayah  

Konflik wilayah adalah pertentangan mengenai hak kepemilikan atau 

kontrol sebidang tanah antara dua atau lebih negara, atau mengenai hak 

kepemilikan atau kontrol sebidang tanah oleh sebuah negara setelah ia 

menguasainya dari bekas negara yang kini tidak lagi diakui oleh sang negara 

penguasa. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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Persengketaan ini sering kali berhubungan dengan hak 

kepemilikan sumber daya alam seperti sungai, tanah yang subur, sumber 

daya mineral atau minyak, walaupun kadang-kadang suatu pertentangan didorong 

oleh faktor budaya, agama dan nasionalisme etnik. Pada kebanyakan kasus, 

persengketaan wilayah berujung dari perkataan atau bahasa yang tidak jelas dalam 

sebuah perjanjian mengenai batas wilayah 

Masalah lain yang juga perlu diatasi sebagai dampak dari ketidakjelasan 

batas wilayah adalah masih bervariasinya peta wilayah suatu daerah. Saat ini, peta 

wilayah masih bervariasi dan dikeluarkan oleh beberapa instansi yang memang 

berkepentingan dengan batas wilayah, seperti Bakosurtanal, Departemen 

Kehutanan, dan lain-lain. 

Dengan tidak adanya kepastian hukum soal perbatasan itu juga, sekarang 

tiap-tiap Daerah otonomi hanya mengakui peta wilayah yang hanya 

menguntungkan daerahnya saja. Karena itu, Depdagri segera tanggap membentuk 

sebuah tim penetapan dan penegasan batas daerah. Dengan tim ini, diharapkan 

konflik Daerah dapat terhindarkan. 

Selain itu juga, menurut Surwarno, perlu disusun aturan khusus yang 

mengatur secara tegas mengenai batas Wilayah Negara RI. Alasannya, peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hal tersebut sekarang ini sudah tidak 

memadai lagi. Sekarang ini, Depdagri sudah berinisiatif untuk menyusun RUU 

tentang batas wilayah tersebut dan segera akan diajukan ke pemerintah pusat dan 

DPR. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme_etnik
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2.3.1 Sistem Penyelesaian Sengketa Alternatif  

Di tahun 1999 Pemerintah Negara RI di bawah pemerintahan 

presiden BJ Habibie telah mengundangkan Undang-undang Nomor 30 

tahun 1999 tentang Arbiterase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa 

di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi 

para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau 

perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak dalam forum 

yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.  

Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang jika diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia berarti penyelesaian Sengketa Alternatif adalah 

suatu proses penyelesaian sengketa non litigasi dimana para pihak yang 

bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian 

persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. 

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang alternatif 

penyelesaian sengketa mengartikannya sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak 

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi atau penialaian ahli (Pasal 1 Ayat 10) Udang-undang 

Nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

antara hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa 

semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul 

dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbiterase 
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atau melalui penyelesaian sengketa alternatif, hanya sayangnya undang-

undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk 

alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbiterase.  

Setiap masyarakat memiliki berbagai cara untuk memperoleh 

kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang 

sedang dihadapi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh kedua belah 

pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang 

bersifat netral.  

Sebelum mengenal hukum tertulis cara yang ditempuh masyarakat 

adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal (hukum adat setempai) 

kemudian berkembang ke cara formal melalui lembaga-lembaga peradilan 

berdasarkan hukum tertulis, karena masyarakat tersebut secara berangsur-

angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh 

pemerintah sebab cara itu dianggap lebih memberikan keadilan dan 

kepastian hukum. Namun ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja 

pengadilan saat ini menjadikan penyelesaian sengketa atau konflik mulai 

beralih dari penyelesaian dengan cara non lidigasi.  

2.4  Batas Wilayah 

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara 

dua wilaya yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah wilayah terbentuk 

dengan lahirnya negara. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011:63).  

Kemudian Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Depertemen 

Dalam Negeri telah mendefenisikan batas wilayah yaitu: “pemisah antara daerah 
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satu dengan daerah lainnya, dimana dalam lingkup batas daerah itulah 

dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah”.  

(Depdagri,2002:3). Artinya suatu kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak 

boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan 

Perundang-undangan. (Direktorat Perbatasan, 2002:2).  

Selanjutnya aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab 

wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut 

dapat dilaksanakan. Wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang 

kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat 

dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumber-sumber daya 

nasional. Bahkan luas wilayah merupakan variable dalam penentuan bobot yang 

mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah.  

Dengan demikian tujuan penyusunan pedoman penetapan dan penguasaan 

batas daerah adalah mendukung palaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan tertib dan 

tanggung jawab penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang 

memerlukan kepastian batas daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

kewenangan daerah secara nyat dilapangan. (Direktorat Perbatasan, 2002:2).  

Pelaksanaan dan penepatan dan penegasan batas daerah dilaksanakan oleh 

Tim yang dibentuk oleh masing-masing instansi yaitu:  

1. Tim PPBD dari Pusat dibentuk oleh Mentri dalam Negeri  

2. Tim Provinsi dibentuk oleh Gubernur Provinsi Riau  

3. Tim Kota Pekanbaru dibentuk oleh Walikota Pekanbaru  
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4. Tim Kabupaten Kampar dibentuk oleh Bupati Masing-masing. 

Dari 4 Tim yang dibentuk inilah yang akan menentukan batas wilayah 

Kabupaten Kampar untuk dapat dijadikan pedoman bagi kedua wilayah untuk 

dipedokmani sebagai batas administrasi dan pemerintah masing-masing daerah. 

Oleh karena itu batas daerah memiliki arti penting dan strategis apabila 

dibandingkan dengan era sebelumnya. Namun pada kenyataannya, arti penting 

dan strategis dari batas daerah belum diimbangi dengan kejelasan batas antar 

daerah sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat 

mengakibatkan konflik antar daerah.  

2.5  Penyelesaian Konflik Menurut Pandangan Islam 

1. Upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang 

bersengketa dilakukan dengan jalan musyawarah atau perdamaian, dengan 

meghadirkan pihak berwenang sebagai penengah dan juga menunjukan 

bukti konkrit atas kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat 

kepemilikan tanah.  

2. Secara umum penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di 

perbatasan desa yaitu dengan perdamaian. Dengan menghadirkan para 

pihak yang bersengketa dan juga para pihak yang berwenang, 

persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut 

telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara 

penyelesaiaan sengketa yaitu dengan cara perdamian atau musyawarah.  

3. Penyelesaiaan sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa yang 

dilakukan para pihak dengan jalan musyawarah atau perdamaian telah 
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sesuai dengan ketentuan hukum positif dengan syarat dapat menunjukkan 

bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa sertifikata kepemilikan tanah. 

1. Al-qur’an Surat Ali Imran ayat 103: 

ِ َعهَْيُكْم إِْذ ُكىتُْم أَْعَدآًء فَأَنهَف بَْيَه قُهُىبُِكْم  قُى۟ا ۚ َوٱْذُكُسو۟ا وِْعَمَت ٱَّلله ِ َجِميًعا َوََل تَفَسه َوٱْعتَِصُمى۟ا بَِحْبِم ٱَّلله

تِهِۦ نَعَ ههُكْم  ُ نَُكْم َءايََٰ نَِك يُبَ يُِّه ٱَّلله ْىهَا ۗ َكَرَٰ َه ٱنىهاِز فَأَوقََرُكم مِّ ًَٰ َشفَا ُحْفَسٍة مِّ وًا َوُكىتُْم َعهَ فَأَْصبَْحتُم بِىِْعَمتِهِۦٓ إِْخَىَٰ

 تَْهتَُدونَ 

103. dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, 

orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang 

neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. 

2. Al-qur’an Surat Al-Hujurat ayat 9: 

 ً ِِ تِهُى۟ا ٱنهتًِ تَْب هَُما َعهًَ ٱْْلُْخَسيَٰ  فَقََٰ ْت إِْحَدىَٰ َِ َوإِن طَآئِفَتَاِن ِمَه ٱْنُمْؤِمىِيَه ٱْقتَتَهُى۟ا فَأَْصهُِحى۟ا بَْيىَهَُما ۖ فَئِۢن بَ

َ يُِحبُّ ٱْنُمْقِسِطيهَ  ِ ۚ فَئِن فَآَءْت فَأَْصهُِحى۟ا بَيْ ىَهَُما بِٱْنَعْدِل َوأَْقِسطُٓى۟ا ۖ إِنه ٱَّلله ٓ أَْمِس ٱَّلله ًَٰ َء إِنَ ًٓ ًَٰ تَفِ  َحته

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 

melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 

perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 

Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, 

dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-

orang yang berlaku adil.” 

 Maksud ayat diatas adalah Allah menerangkan bahwa jika ada dua 

kelompok dari orang-orang yang beriman saling berperang, maka 

damaikanlah orang-orang yang beriman di antara keduanya dengan 

mengajak keduanya kepada hukum Allah untuk menyelesaikan pertikaian 
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di antara keduanya. Jika salah satu enggan dan melanggar maka perangilah 

kelompok yang melanggar hingga ia kembali kepada hukum Allah. Jika 

telah kembali kepada hukum Allah maka damaikan antara keduanya 

dengan adil dan tidak memihak, berbuat adillah dalam memutuskan 

hukum antara keduanya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat adil dalam membuat keputusan 

2.6  Penelitian Terdahulu 

  Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan 

dilakukan. Dibawah ini penelitan yang dilakukan oleh: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 

NO JUDUL PENULIS HASIL 

1. 

 

 

Sengketa Tapal 

Batas Antara 

Daerah Otonom di 

Indonesia : Studi 

Kasus di Provinsi 

Riau 

Mahmuzar, 

UIN SUSKA 

RIAU 

Berdasarkan hasil analisis 

sengketa tapal batas terjadi 

karena penanda tapal batal 

berjauhan, penitipan 

administrasi pemerintah dan 

kependudukan, kepentingan 

pemilik modal, kepentingan 

politik. Dan penyelesaiaan 

dilakukan dengan melalui 

keputusan TUN berwenang 

yaitu Gubernur jika di 

kota/kabupaten, Kemendagri  

jika di Provinsi melalui sidang 

PTUN dan MK 

2. Penyelesaiaan 

Persoalan Batas 

Daerah Antara 

Kabupaten Gunung 

Kidul dengan 

Kabupaten Bantul 

Rahman 

Widiyantoro 

Universitas 

Sunan Kalijaga 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan dengan 

menggunakan hasil 

wawancara proses 

penyelesaiaan sudah dilakukan 

, namun tidak di fasilitasi oleh 

Gubernur, terbitnya 

Peremendagri No 71 Tahun 
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2007, menjadi klimaks  dari 

upaya penyelesaian daerah dan 

tidak menjamin perdamaian 

antar daerah. 

3 Penyelesaian 

Konflik dalam 

Penegasan Batas 

Wilayah Antara 

Kabupaten 

Indragiri Hilir 

dengan Kabupaten 

Indragiri Hulu 

Sitti Masyitah, 

UIN SUSKA 

RIAU 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan. Bahwa 

penyelesaian konflik dengan 

adalah peran pemerintah 

sangat vital, karena hanya 

pemerintah yang dapat 

menyelesaikan, dan dapat di 

katakana baik. 

Adapun faktor penghambatnya 

ketidakpastian salah satu pihak 

dalam kewenangan,pemerintah 

provinsi Riau kurangnya 

sosialisasi, terbatasnya 

anggaran dana, kekurangan 

personil dalam penyelesaian 

tapal batas. 

 

 Yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang 

penulis teliti ini adalah, yaitu karena masalah latar belak ang sejarah, dan masih 

adanya pihak yang belum menyetujui perdamaian karena masih mempertahankan 

bahwasannya tentang batas desa dengan versi sejarahnya masing-masing.  

2.7  Defenisi Konsep 

1. Konflik Menurut Andi Yusran (2003:67) adalah gejolak sosial yang selalu 

terdapat dalam setiap masyarakat. 

2. Batas Wilayah adalah sebuah garis demarkasi antara dua wilayah yang 

berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah wilayah terbentuk dengan 

lahirnya negara. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011:63). 

3. Penyelesaian Konflik adalah kegiatan memutuskan sengketa tapal batas 

antara daerah kabupaten/kota. 
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2.8  Indikator 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari istilah yang 

digunakan dalam menganalisa penelitian ini, maka disini ditemukan konsep 

operasional sebagai berikut: 

Table 2.2  

Indikator 

 

VARIABEL INDIKATOR SUB 

INDIKATOR 

Permendagri No. 

45 Tahun 2016 

Tentang Pedoman 

Penetapan Dan 

Penegasan Batas 

desa 

  

Tata cara penetapan, 

penegasan, dan 

pengesahan batas 

desa 

a. penetapan batas 

desa 

b. penegasan batas 

desa 

c. pengesahan batas 

desa 

Penyelesaian 

perselisihan batas 

desa 

a. musyawarah atau 

mufakat 

Pelaporan  a. proses pelaporan 

kegiatan 

Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Penetapan Dan Penegasan Batas desa 
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2.9 Kerangka Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Kabupaten 

Kampar 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan 

Penegasan Batas Desa 

 

  Tata cara 

penetapan, 

penegasan, dan 

pengesahan 

batas desa 

 Penyelesaian 

perselisihan 

batas desa 

 Pelaporan 

 

1. Penetapan 

batas desa 

2. Penegasan 

batas desa 

3. Penegasan 

batas desa 

1. Musyawarah 

atau Mufakat 

 1. Proses 

Pelaporan 

kegiatan  
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Kerangka penelitian adalah dalil atau perinsip yang logis dan ditereima 

secara rasional tanpa pempercayai kebenarannya sebelum melakukan pengujian, 

berdasarkan karangka teoritis diatas maka dapat dirumuskan sesuatu kerangka 

penelitian sebagai berikut: “jika Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan 

Konflik Perbatasan wilayah pemekaran Kabupaten Kampar dapat di selesaikan 

dengan baik, maka hasil yang dicapai akan baik, dan tidak menguasilkan konflik 

yang berkepanjangan” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 3.1.1 Lokasi 

 Sesuai dengan fokus penelitian yang telah disebutkan maka lokasi 

penelitian ini adalah Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang 

dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan setelah pengajuan judul penelitian ini 

hingga selesai tempo waktu yang telah ditentukan 

3.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Menurut 

Sugiono (2017:34) Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya 

adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara pemaduan dari berbagai sumber data, 

peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial 

tertentu (trianggulasi), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
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3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer  

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang didapatkan 

wawancara serta hasil observasi di lapangan. Adapun data yang di peroleh 

dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan 

permasalahan perbatasan antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang 

dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja adalah jawaban 

responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara. Untuk lebih jelasnya: 

1. Melakukan wawancara dengan rasponden (key informan) penelitian yang 

terkait dengan masalah penelitian yaitu untuk mengetahui apa penyebab 

terjadinya konflik di batas wilayah antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja tersebut.  

2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian konflik di batas wilayah 

antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung 

Pinang Kecamatan Perhentian Raja tersebut. 

3.3.2 Data Sekunder  

Data Sekunder merupakan data yang sudah di publikasikan atau diolah 

oleh instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku-buku, literature, 

serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Konflik Perbatasan Wilayah 

Pemekaran Oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di 
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Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar ( Studi Kasus Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian 

Raja.) 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

 Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah:  

3.4.1 Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu cara menyediakan dokumen-dokumen dengan 

menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi 

khusus, yang berupa arsip foto dan laporan. 

3.4.2 Wawancara  

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara 

yang mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung 

sesuai dengan data yang diperlukan. Teknik ini dipilih karena ada kalanya 

data yang dibutuhkan belum begitu sempurna terjaring dengan teknik 

kuesioner. 

3.5  Informan Penelitian  

 Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini 

maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian 

keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto:145). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, maka populasi dan sampel tidak digunakan, 

tetapi menggunakan key informan (informan kunci). 
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 Sebagaimana yang dikemukakan menurut Harbani Pasolong (2013:107) 

yang menjelaskan purposive sampling merupakan teknik penarikan sampel yang 

digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang 

dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Penggunaan teknik 

ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu peneliti 

harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang masalah penelitian. 

 Menurut Sugiyono (2005:221), penentuan sampel atau informan dalam 

penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, 

karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya harus memenuhi 

kriteria. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 :  

Key Informan yang menjadi sumber informasi penelitian 

 

No Responden Teknik 

Pengumpulan Data 

Jumlah 

Orang 

1 Kasubbag Tata 

Pemerintahan dan 

Otonomi daerah di 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kampar 

Wawancara 1 

2 Kepala Desa Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan 

Tambang  

Wawancara 1 

3 

 

 

 

Sekretaris Desa 

Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian 

Raja 

Wawancara 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

Tokoh Masyarakat Desa 

Teluk Kenidai 

Wawancara 

 

1 

5 

 

Pemuda Desa Teluk 

Kenidai 

Wawancara 

 

1 

 

6 

 

Tokoh Masyarakat 

Kampung Pinang 

Wawancara 

 

1 
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7 Pemuda Desa Kampung 

Pinang  

Wawancara  1 

 Jumlah  7 

  

 Berdasarkan tabel diatas peneliti percaya bahwasannya  key informan  

yang telah ditetapkan akan manpu memnerikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk kepentingan penelitian, adapun alasan menentukan key 

informan sebagai berikut: 

1. Dengan menetapkan Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi daerah di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai key informan 

dengan alasan bahwa informan tersebut yang memahami keadaan 

penyelesaian konflik batas wilayah yang terjadi di Desa Kampung Pinang 

dengan Desa Teluk Kenidai. 

2. Kepala Desa Teluk Kenidai ditetapkan sebagai key informan dengan alasan 

bahwa informan tersebut yang mengetahui apa sebenarnya penyebab 

terjadinya konflik batas wilayah dengan Desa Kampung Pinang. 

3. Sekretaris Desa Kampung Pinang ditetapkan sebagai key informan dengan 

alasan bahwa informan tersebut yang mengetahui apa sebenarnya penyebab 

terjadinya konflik batas wilayah dengan Desa Teluk Kenidai. 

4. Tokoh masyarakat Desa Teluk Kenidai ditetapkan sebagai key informan 

dengan alasan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Kampar telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

5. Pemuda Desa Teluk Kenidai ditetapkan sebagai key informan dengan alasan 

untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Kampar telah melaksanakan 

tugasnya dengan baik. 
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6. Tokoh masyarakat Desa Kampung Pinang sebagai key informan dengan 

alasan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Kampar telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

7. Pemuda Desa Kampung Pinang ditetapkan sebagai key informan dengan 

alasan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Kampar telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

3.6  Analisa Data 

Dalam menganalisa data yang penulis peroleh baik primer maupun 

sekunder, penulis menggunakan teknik deskriptif . Menurut Sugiyono (2017:65) 

deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Dalam penelitian deskriptif peneliti 

melakukan analisa dari beberapa penjelasa pembahasan berdasarkan data hasil 

penelitian yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting data 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1  Sejarah Kabupaten Kampar 

 Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup 

panjang. Diawali dengan   terbitnya surat   Keputusan Gubernur Militer 

Sumatera  Tengah  Nomor  : 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November  1949. 

Dimana   Kabupaten Kampar merupakan   salah satu Daerah Tingkat II   di 

Provinsi   Riau yang terdiri   dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, 

Bangkinang dan Pekanbaru luar  Kota dengan Ibukota Pekanbaru. 

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman 

sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan 

pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia 

hasil Konferensi Meja Bundar. 

Kemudian  tanggal   6  Februari  1950  adalah  saat  terpenuhinya seluruh 

persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai 

ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan 

Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. 

Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki 

nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi 

daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. 

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten 

Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No :02 Tahun 1999 

tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur 

Kepala  Daerah Tingkat I Riau  Nomor : kpts.06/11/1999 

Tanggal  4  Februari  1999  serta  diundangkan  dalam  lembaran  Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat  II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 

Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor :   12 

Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke 

Bangkinang. Adapun    faktor-faktor    yang  mendukung    pemindahan    ibukota 

Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain : 

1.  Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau 

2.  Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga  sudah menjadi 

Kotamadya. 

3. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi  Kabupaten Kampar 

beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

4. Bangkinang dinilai strategis  sebagai ibukota kareta  terletak di tengah- 

tengah  wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah  untuk dijangkau dan 

mudah melakukan   pembinaan keseluruh wilayah Kabupaten Kamp 

5. Mengingat luasnya  wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota 

Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan 

efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 
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6. Pada tahun   1987, Kabupaten   Kampar memiliki 19 kecamatan dengan dua 

Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 

7. 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan 

Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci Pembantu Bupati 

Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV 

Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati 

Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, 

Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak 

termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah 

koordinator Kabupaten. 

Kemudian berdasarkan   Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 

1994 dan PP Nomor :  8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 

: 6 tahun 1995, Kabupaten  Kampar ditetapkan sebagai salah satu   Proyek 

percontohan   Otonomi Daerah. Guna kelancaran   roda pemerintahan maka 

berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 105 tahun 1994 di 

Kabupaten Kampar dibentuk   23 Dinas   Daerah. 

Sedangkan     berdasarkan  Undang-Undang  No.  61  tahun  1958  hanya 

terdapat   5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, 

Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. 

Kemudian dengan bergulirnya   era reformasi   dengan semangat 

demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan 
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Menteri Dalam Negeri   Nomor:   75 Tahun 1999 tanggal 24 

Desember     1999,     maka   terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi 

Riau   termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 

Kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan 

Kabupaten Kampar. 

Dengan dimekarkannya  Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten 

Kampar,  maka   Kabupaten  Kampar   yang  awalnya     terdiri      dari   19 

Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, pemekaran 

kecamatan dan  Desa/Kelurahan  di Kabupaten  Kampar terus dilakukan. Hingga 

Tahun 2016,  Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 Desa  dan 8 

Kelurahan. 

Semenjak   terbentuk   Kabupaten Kampar   tahun 1949 sampai sekarang 

tahun 2017, sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten 

Kampar. Saat ini  Kabupaten Kampar dipimpin Bupati Kampar H. CATUR 

SUGENG SUSANTO, SH 

4.2 Kantor Bupati Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bupati Kampar Nomor 59 

Tahun 2019 Tentang Tata Pemerintahan. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 
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administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Bagian 

Tata Pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi 

daerah;   

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi 

daerah; 

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan 

otonomi daerah; dan 

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

f.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

4.2.1  Visi Dan Misi Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

Visi berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban Bagian Tata 

Pemerintahan, maka Visi yang dirumuskan adalah “Terwujudnya Tata Kelola 

Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Demi Mewujudkan Masyarakat 

Kabupaten Kampar yang Madani, Berakhlak, dan Bermoral menuju Kehidupan 

yang Sehat, Sejahtera, Serta Berdaya Saing pada Tahun 2016”.  Adapun misi 
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Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Tersedianya kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang produktif dan 

professional. 

2. Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pemerintahan secara cepat, 

tepat dan akurat. 

3. Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

4. Tertanganinya tugas-tugas umum pemerintahan sesuai dengan 

kewenangan. 

4.2.2 Kepala Sub Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas di Bidang Pertanahan, dengan uraian tugas: 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan. 

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib  

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan 

kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pasilitas permasalahan 

tanah  

e. Mempersiapkan pendistribusian tanah yang telah diputuskan oleh 

tim tanah propinsi/kabupaten. 

f. Melakukan koordinasi bekerja sama dengan instansi terkait yang 

berhubungan dengan masalah pertanahan 
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g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah yang akan diambil berkaitan dengan masalah 

pertanahan/agrarian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya 

i. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian 

sebagai bahan penelian DP-3 

j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

4.3  Sejarah Ringkas Desa Teluk Kenidai  

Desa Teluk Kenidai adalah salah satu desa di Kecamatan Tambang yang 

mempunyai luas wilayah ± 33.3 Km. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa 

Teluk Kenidai Kecamatan Tambang secara umum berupa dataran (atau daerah 

aliran sungai, perkotaan) dan Perbukitan yang berada pada ketinggian antara 600 

M s/d 700 M diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 280 

sampai dengan 350 Celcius. Desa Teluk Kenidai terdiri dari tiga (3) Dusun (7) 

RW dan (14) RT. Orbit dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 28.5 km2 

dengan waktu tempuh 60 menit dari ibukota kabupaten 57 km dengan waktu 

tampuh 90 menit.  

Desa Teluk Kenidai adalah salah satu desa di Kecamatan Tambang dengan 

Jumlah penduduk Desa Teluk Kenidai sebanyak 2179 jiwa yang terdiri dari 976 

laki-laki dan 1203 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 546 KK. 

Sedangkan Jumlah Keluarga Miskin ( Gakin) 340 KK dengan persentase 79 % 
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dari jumlah keluarga yang ada di Desa Teluk Kenidai. (Sumber : Kantor Desa 

Teluk Kenidai)  

4.4  Sejarah Ringkas Desa Kampung Pinang 

Desa Kampung Pinang adalah salah satu desa di Kecamatan Perhentian 

Raja yang mempunyai luas wilayah ± 5.7 Km. Desa Kampung Pinang adalah 

salah satu desa di Kecamatan Perhentian Raja secara umum sebelah utara terdapat 

Desa Teratak  Buluh Kecamatan Siak Hulu, sebelah selatan Desa Lubuk Sakat 

Perhentian Raja, sebelah timur Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu, dan 

disebelah barat Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang. Desa Kampung Pinang 

terdiri dari (5) RW dan (11) RT. Lama jarak  tempuh dari ibukota kecamatan 

dengan kendaraan bermotor sekitar 15 menit. Dari Ibukota Kabupaten 65 km 

dengan waktu tampuh 30 menit.  

Desa Kampung Pinang adalah salah satu desa di Kecamatan Perhentian 

Raja dengan Jumlah penduduk Desa Teluk Kanidai sebanyak 1642 jiwa yang 

terdiri dari 787 laki-laki dan 855 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 

sebanyak 514 KK. Sedangkan Jumlah mata pencaharian pokok ada beberapa 

seperti petani 12 laki-laki dan 10 perempuan,buruh tani 10 laki-laki dan 6 

perempuan, pegawai negeri sipil 3 perempuan, pengrajin industri rumah tangga 6 

perempuan, pedagang keliling 1 perempuan, dan peternak 15 laki-laki dan 10 

perempuan. (Sumber : Kantor Desa Kampung Pinang)  
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GAMBAR 4.1 

SRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KABUPATEN KAMPAR 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan sebelumnya maka dalam bab 

ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat kepada kantor Bagian Tata Pemerintahan 

Dan Otonomi Daerah Di Sekretariat Kabupaten Kampar serta kepada masyarakat 

Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja. 

6.1  Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis 

Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Pemekaran Oleh Bagian Tata Pemerintahan 

Dan Otonomi Daerah Di Sekretariat Kabupaten Kampar (Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian 

Raja): 

1. Penyebab terjadinya konflik batas wilayah antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja. Yaitu Konflik ini terjadi karena latar belakang budaya 

dengan versi sejarahnya masing-masing. 

2. Cara penyelesaian konflik batas antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan 

Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja. 

a. Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah 

Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota 
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diselesaikan secara musyawarah atau mufakat yang difasilitasi oleh 

Bupati ataupun Walikota dan dituangkan didalam berita acara.  

b. Penyelesaian konflik secara koersif, menggunakan kekuatan fisik 

atau ancaman untuk menghilangkan perbedaan pendapat antar 

pihak-pihak yang terlibat konflik. Secara Koersif menghasilkan 

penyelesaian konflik dengan kualitas yang rendah, karena konflik 

yang sebenarnaya belum selesai secara tuntas. 

c. Proses adjudikasi,  penyelesaian sengketa menempatkan para pihak 

yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (antagonistis) dan 

hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi 

wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang (win-lose) 

proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini 

adalah peradilan (litigasi) dan arbitrase.  

d. Proses konsensus, penyelesaian sengketa menempatkan para pihak 

pada posisi yang saling bekerja sama (cooperative) dan 

menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik 

melibatkan spihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-

sama bersifat menang (win- win). Proses penyelesaian sengketa 

yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, 

ombudsman dan pencari fakta bersifat netral. 

e. Proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya 

adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di 

atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses 
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yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang 

masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan 

mini (mini trial), pemeriksaan juri secara sumir (summary jury 

trial), evaluasi netral secara dini (early neutral evaluation).  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat memberi saran-saran adapun saran yang 

harus penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Diharapakan dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan serta bisa 

menjadi bahan informasi dan menjalin komunikasi yang baik antara 

Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Desa Kampung Pinang dan Desa 

Teluk Kenidai sehingga mendapatkan titik selesai dari masalah konflik 

perbatasan Desa ini.  

2. Para informan hendaknya lebih terbuka mengenai data yang diinginkan 

oleh Pemerintah yang mengatur mengenai batas wilayah ini, sehingga 

Pemerintah bisa dengan mudah untuk mengetahui dimana sebenarnya 

perbatasan antara Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja 

dengan Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang.   
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH 

PEMEKARAN OLEH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN 

OTONOMI DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

KAMPAR (Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja) 

 

A. Pertanyaan untuk Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Dan 

Otonomi Daerah Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

a.) Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa 

Antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa 

Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja 

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan penetapan batas 

Desa antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan 

Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan 

penegasan konflik batas Desa antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan 

pengesahan konflik batas Desa antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja? 
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b.) Penyebab Terjadinya Konflik Batas Desa Antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja 

1. Apa penyebab terjadinya konflik batas Desa Antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja? 

2. Sejak kapan terjadinya konflik batas Desa Antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja? 

c.) Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja 

1. Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Kampar dalam 

menyelesaikan perselisihan batas Desa antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja ? 

2. Bagaimana proses pelaporan dalam konflik batas wilayah antara 

Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung 

Pinang Kecamatan Perhentian Raja ? Jika ada dalam bentuk apa ? 
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B. Pertanyaan untuk Kepala Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang 

a.) Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa 

Antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa 

Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar 

dalam melakukan penetapan batas Desa antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja? 

2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar dalam 

melakukan penegasan konflik batas Desa antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan 

pengesahan konflik batas Desa antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja? 

b.) Penyebab Terjadinya Konflik Batas Desa Antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja 

1. Apa penyebab terjadinya konflik batas Desa Antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja? 
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2. Sejak kapan terjadinya konflik batas Desa Antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja? 

c.) Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja 

1. Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menetapkan 

penyelesaian perselisihan batas Desa antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja ? 

2. Bagaimana pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan proses 

pelaporan dalam konflik batas wilayah antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja ? Jika ada dalam bentuk apa? 

d.) Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang 

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap Pemerintah Kabupaten 

Kampar yang menangani penyelesaian konflik batas wilayah antara 

Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung 

Pinang Kecamatan Perhentian Raja ? 

2. Apa saja dampak yang terjadi kepada masyarakat dalam 

perselisihan batas wilayah antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan 
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Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian 

Raja ? 
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C. Pertanyaan untuk Kepala Seksi Pembangunan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja 

a.) Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa 

Antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa 

Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar 

dalam melakukan penetapan batas Desa antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja? 

2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar dalam 

melakukan penegasan konflik batas Desa antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan  

pengesahan konflik batas Desa antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja? 

b.) Penyebab Terjadinya Konflik Batas Desa Antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja 

1. Apa penyebab terjadinya konflik batas Desa Antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja? 
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2. Sejak kapan terjadinya konflik batas Desa Antara Desa Teluk 

Kenidai Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja? 

c.) Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang Dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja 

1. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menetapkan 

penyelesaian perselisihan batas Desa antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja ? 

2. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan proses 

pelaporan dalam konflik batas wilayah antara Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan 

Perhentian Raja ? Jika ada dalam bentuk apa? 

D. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa Kampung 

Pinang Kecamatan Perhentian Raja 

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap Pemerintah Kabupaten 

Kampar yang menangani penyelesaian konflik batas wilayah 

antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa 

Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja ? 

2. Apa saja dampak yang terjadi kepada masyarakat dalam 

perselisihan batas wilayah antara Desa Teluk Kenidai 
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Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang 

Kecamatan Perhentian Raja ? 
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