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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup terutama

manusia untuk kelangsungan hidupnya. Manusia tidak bisa terlepas dari tanah,

karena dari setiap gerakan atau kegiatan sehari-hari manusia selalu

berhubungan dengan tanah, baik untuk pertanian ataupun untuk pembangunan.

keterkaitan kebutuhan manusia terhadap tanah harus dijaga karena manusia

membutuhkan tanah untuk menunjang perekonomian mereka, tanah juga

butuh di olah agar selalu terjaga kesuburannya. Manusia dan tanah memiliki

keterikatan yang baik dalam peningkatan budaya, politik, sosial dan ekonomi.

Aspek penguasaan tanah adalah bagian dari politik agraria, dimana

tanah sangat menentukan dalam membentuk taraf kehidupan suatu

masyarakat. Tanah adalah modal utama dalam penentuan kesejahteraan suatu

masyarakat. Maka dari itu diwajibkan kepada setiap masyarakat agar memiliki

surat kepemilikan tanah yang diurus oleh pemerintah setempat agar

pemanfaatannya jelas dan tidak menimbulkan konflik pada akhirnya.

Dalam Agraria ada bentuk sumber Agraria yaitu Sumber Hukum

Tertulis dan Sumber Hukum Tidak Tertulis. Seperti yang di jelaskan dalam

Sumber Hukum  tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam

pasal 33 ayat 3 yaitu tentang “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang

terkandung didalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran Rakyat”. (Ali Ahmad Chomzah.2004:6 jilid 1).
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Sumber Hukum Tidak Tertulis juga menjelaskan tentang Agraria yang

mencakup Bumi, Air, dan Ruang Angkasa ialah sebuah aturan dalam Hukum

Adat dan selagi tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara

yang di atur dalam Pasal 5 UUPA. Dalam hal ini pembahasan permasalahan

tertuju pada permasalahan penyelesaian sengketa batas tanah. (Ali Ahmad

Chomzah.2004:9 jilid 1).

Sebuah kasus yang terjadi di Desa Air Hitam Kec.Ukui Kab.Pelalawan

ini adalah kasus/ permasalahan persengketaan batas tanah antara PT.RAPP

dengan Masyarakat. Dari munculnya permasalahan ini banyak sekali

problema-problema yang muncul salah satunya yaitu pengambilan hak tanah

masyarakat Air Hitam, yang diambil oleh pihak RAPP. Permulaan

permasalahan persengketaan tanah antara warga desa Air Hitam dengan pihak

RAPP adalah dikarenakan adanya pembuatan pembatas yang dibuat dengan

penggalian parit/ balketan.

Keputusan yang telah disahkan oleh Bupati pelalawan No.520/TP/1564

tentang tata cara penanaman pohon akasia yang sesuai dengan ke putusan

Bupati Pelalawan yaitu apabila pihak RAPP akan melakukan penanaman

pohon akasia maka jarak tanamnya adalah 400 M dari jalan besar atau poros.

Tetapi yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai dengan surat keputusan Bupati

pelalawan, pihak RAPP masih melakukan penanaman pohon dan melakukan

penggalian tanpa mengukur jarak yang sudah ditetapkan oleh surat keputusan

Bupati Pelalawan.
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Aisyah radhiallahu ‘anha pernah berkata kepada Abu Salamah: “Wahai

Abu Salamah hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi

shallallahu ‘alaihiwasallam pernah bersabda:

َقُه ِمْن َسْبِع َأَرِضنيَ َمْن ظََلَم ِقيَد ِشْربٍ ِمْن اْألَْرِض طُوِّ 
Artinya : “Siapa yang pernah kezhaliman pada masalah tanah walaupun

hanya sejengkal, maka dia akan dikalungkan pada lehernya tujuh
lapis bumi”.(HR. AlBukhari&Muslim).

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah

shallallahu‘alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah :

“Siapa yang pernah melakukan kezhaliman terhadap kehormatan

saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalannya (maaf)

pada hari ini (di dunia) sebelum datang hari yang ketika itu tak bermanfaat

dinar & dirham. Jika dia tak lakukan, maka (nanti pada hari kiamat) bila dia

memiliki amal shalih, maka akan diambil darinya sebanyak kezhalimannya.

Apabila dia tak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang

dizhaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya”.(HR. Al-Bukhari).

Dari hadist nabi diatas, terlihat jelas gambaran dan balasan bagi orang-

orang yang melakukan kezaliman terhadap sesama umat manusia akan

mendapatkan balasan dari Allah SWT.Allah akan menggelapkan jalan bagi

orang-orang yang selalu menzalimi sesama manusia serta mengambil hak

orang lain untuk kepentingan dan keinginan serta kepuasan dunia yang

membuat orang tersebut lupa akan jalan kebenaran, sehingga  mereka

menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia.

Sesungguhnya merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman dan
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melakukan sengketa tanah, karena azab Allah sangatlah perih, dan merugilah

orang yang menzalimi saudaranya karena mereka akan menanggung beban

dosa orang yang mereka dzalimi, jika orang yang dizalimi tidak memaafkan

mereka yang telah menzalimi saudara nya sendiri.

Islam telah mengajarkan untuk tidak melakukan kezaliman dan

kecurangan terhadap saudara sendiri. Orang-orang yang suka merebut hak

orang lain adalah orang-orang yang tidak memiliki iman yang tertanam dalam

hatinya, hati nuraninya telah tertutup karena gemerlapnya dunia dan selalu

mendapatkan kesenangan diatas penderitaan saudaranya, dan sulit jika melihat

saudaranya mendapatkan kesenangan, itulah orang yang imannya sudah mati.

Karenanya Nabi shallallahu alaihi wasallam sangat memerintahkan

agar setiap orang yang pernah berbuat kezhaliman meminta maaf kepada

korbannya sebelum salah satu di antara mereka berdua meninggal. Jika dia

dimaafkan maka alhamdulillah, tapi jika tak maka pada hari kiamat amalan

baiknya ketika di dunia akan digunakan untuk menebus kezhalimannya. Dan

jika kezhalimannya lebih banyak daripada amalan baiknya, maka amalan jelek

korbannya akan ditimpakan kepada dirinya, sehingga jadilah dia orang yang

bangkrut karena dia kehabisan modal pahala amalan baiknya ditambah dia

menderita kerugian dengan harus menanggung dosa korban yang

dizhaliminya. Para ulama salaf senantiasa memperingatkan agar menjauhi

semua bentuk persengketaan dalam masalah apapun juga, selama dia tak yakin

dirinya yang benar dalam masalah itu. Karena tak ada satupun persengketaan

kecuali akan ada pihak yang menzhalimi dan dizhalimi jika keputusannya tak

benar.
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Konflik batas tanah ini menimbulkan beberapa kejadian yaitu

masyarakat melakukan pembakaran lahan yang sudah ditanami akasia oleh

RAPP, dan kejadian pembakaran lahan akasia terjadi dilahan konflik. Akibat

dari aksi anarki warga Desa Air Hitam ini pihak RAPP melakukan pengaduan

kekantor polisi  dengan Surat Pengaduan No : 022/PRF-UK/VII/99 dan

memanggil ketua kelompok dari warga yang terlibat konflik sengketa batas

tanah dan pembakaran lahan dengan surat Panggilan NO.POL.:

SP/66/IX/1999 untuk diambil keterangannya sebagai saksi tindak pidana

pembakaran dalam pasal 187 KUHP. Akibat dari aksi anarki yang dilakukan

masyarakat Desa Air Hitam menyebabkan pihak RAPP harus menanggung

kerugian dari pembakaran lahan yang sudah ditanami akasia. Bentrok yang

terjadi antara masyarakat/ warga Desa Air Hitam ini tidak menimbulkan

korban jiwa karena aparat kepolisian tiba dilokasi kejadian tepat saat bentrok

antara warga dan pihak RAPP terjadi dan memberikan peringatan kepada para

pendemo atau masyarakat. Bentrok antara warga dan pihak RAPP sudah

sering terjadi kurang lebih 3 kali terjadi bentrokan. Dari aksi atau

pemberontakan yang terjadi, pembakaran lahan akasia adalah tindakan anarkis

yang dilakukan masyarakat, sehingga merugikan kedua belah pihak terutama

pihak RAPP baik dari segi waktu dan materi, sehingga membuat permasalahan

sengketa batas tanah ini semangkin kusut dan sulit di luruskan.Warga adalah

subjek yang harus banyak diberikan pengertian dan masukan serta pemahaman

tentang pentingnya untuk tidak bersikap anarki dan tidak mengambil

keputusan sendiri yang dapat mempersulit mereka untuk mendapatkan hak
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mereka karena sikap instan yang mereka ambil tanpa memikirkan dampak

positif dan negatifnya dari sikap yang mereka ambil.

Permasalahan persengketaan tanah menjadi konflik yang belum  dapat

terselesaikan, dan aparat desa sudah berusaha menyelesaikan permasalahan

persengketaan tanah ini tetapi permasalahan persengketaan ini belum

menemukan titik terang. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh aparat

desa dalam upaya  penyelesaian permasalahan persengketaan ini adalah :

a. Menduduk kan pihak RAPP dengan masyarakat dikantor Desa Air Hitam

untuk bermusyawarah masalah ganti rugi terhadap tanah yang di ambil

oleh pihak RAPP yang bertempat di kantor Desa Air Hitam pada tanggal

29-09-2002 ini masih belum menemukan titik terang dari hasil

musyawarah yang dilakukan oleh warga Desa Air Hitam dan perwakilan

dari pihak RAPP sehingga masih menjadi permasalahan.

b. Melakukan perdamaian antara warga desa air hitam dengan pihak RAPP

dan mencari titik terang dari penyelesaian sengketa batas tanah pada

tanggal 10-12-2012 ini masih belum menemukan solusi dan masih

menjadi konflik .

Sedangkan langkah- langkah yang sudah diambil oleh pihak RAPP

untuk  upaya penyelesaian kasus tanah yang mereka ambil adalah :

a. Melakukan musyawarah dengan warga desa Air Hitam  untuk mengganti

rugi tanah yang telah mereka ambil, yang di adakan di kantor desa Air

Hitam ( Ukui (Air Hitam ), tgl 29-09-2002) juga belum menemukan solusi

dan penyelesaian.
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b. Memberikan ganti rugi kepada warga Desa Air Hitam yang tanahnya

mereka ambil (tgl 10-06-2007). Sebagian warga menyatakan masih

banyak warga yang tanahnya juga terkena permasalahan ini yang belum

mendapatkan ganti rugi sehingga prosesi ganti rugi mengalami penundaan

dan belum teralokasikan dana ganti rugi tersebut.

c. Melakukan perdamaian dan mencari titik terang penyelesaian sengketa

batas tanah ( tgl 10-12- 2012). Dalam hal ini juga masih menemukan  jalan

buntu, dikarenakan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah.

Pada dasarnya pihak RAPP juga sudah berusaha untuk mengganti rugi

lahan atau tanah yang mereka ambil tanpa pengukuran yang jelas ataupun

diketahui oleh pemilik tanah atau perangkat desa Air Hitam tersebut.Dalam

penyelesaian sengketa batas tanah pihak – pihak yang terlibat untuk

penyelesaian sengketa batas tanah adalah pihak ke -3 yaitu: 1). Pemerintah

pelalawan yang memiliki kekuasaan dan andil dalam pemutusan dan

penyelesaian sengketa sesuai dengan UU yang telah ditetapkan oleh

pemerintah ataupun pihak BPN. 2). Pihak BPN yang memiliki keputusan dan

UU penyelesaian sengketa dan akan mencarikan titik penyelesaian sengketa

batas tanah tanpa menimbulkan masalah yang baru lagi.  3). Perangkat Desa

selaku wakil dari Ninik Mamak atau pemuka Adat yang dapat mencari solusi

dan penyelesaian melalui mediasi antara pihak RAPP dan warga Desa Air

Hitam. Berdasarkan hasil surve yang penulis lakukan pada tanggal 11 oktober

luas batas tanah sengketa adalah 72 hektar dan luas lahan RAPP yang sudah

ditanami akasia kurang lebih seluas 4000 hektar.
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Desa Air hitam yang memiliki luas 214,57 km2 dan terdiri dari 539

KK atau 2062 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ini

menginginkan lahan yang mereka miliki berdasarkan dari tanah turun-temurun

yang mereka dapatkan dari orang tua / ninik mamak mereka. Desa Air Hitam

yang terletak di ketinggian permukaan laut yang berjarak 7,3 meter ini juga

diapit oleh satu desa dan dua sungai yaitu Desa Lubuk Kembang Bungo,

sungai Air Hitam kanan dan sungai Air Hitam kiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kejadian dan gejala-gejala dari persengketaan tanah yang

telah ditemukan diatas dan sesuai dengan latar belakang maka penulis

merumuskan permasalah pokok penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Air

Hitam ?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa batas tanah di

Desa Air Hitam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui upaya yang telah diambil untuk menyelesaikan

sengketa batas tanah di Desa Air Hitam.

b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa batas

tanah di Desa Air Hitam.
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1.4 Manfaat Penelitian

a. Sebagai masukan kepada pemerintah dan Dinas terkait agar lebih sigap

dalam penaganan masalah tanah ini karena apabila terlalu lama di diamkan

akan membuat suatu kefatalan yang sangat berdampak buruk terhadap

perkembangan Desa Air Hitam ini.

b. Untuk pemerintah jika membuat kebijakan harus dijalankan berdasarkan

kebijakan yang dibuat tersebut agar masyarakat tidak merasa di tipu

berulang-ulang kali.

c. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada

jurusan Adsministrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim.

d. Referensi untuk penelitian selanjutnya dalam penelitian pada bidang dan

permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat Latar Belakang masalah, Rumusan

masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika

Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada Bab ini mengemukakan berbagai masalah terkait dengan

penelitian ini yang terdiri dari kerangka teori, penelitian

pendahuluan, konsep operasional dan Hipotesis.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian,

subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, populasi

dan sample, tekhnik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis desa

Air Hitam, Sejarah Desa Air Hitam, Sejarah Perusahaan RAPP.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan

yang penulis lakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang

diperlukan.


