
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebahagian besar penduduk bangsa Indonesia hidup dari sektor

pertanian dan perkebunan baik yang berskala besar maupun yang berskala

kecil guna meningkatkan perekonomian  rakyat dan sumber devisa Negara

yang sangat penting selain minyak bumi dan gas yang selama ini menjadi

sumber devisa utama Negara Indonesia.

Perekonomian bangsa Indonesia harus didukung oleh pertumbuhan

produktifitas dan efesiensi serta sumber daya manusia yang

berkualitas.Pembangunan disektor pertanian dan perkebunan harus dapat

diarahkan dengan baik agar dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi.

Masalah dalam membangun perkebunan ini harus didukung dan

dilaksanakan dengan suatu sistem perusahaan inti rakyat (PIR) dibidang

pertanian, tidak hannya pertanian dalam artian sempit tetapi juga dalam

artian luas, termasuk peternakan dan perikanan (termasuk pertambakan dan

perkebunan, holtikultura).

Perkebunan biasanya diadakan oleh perkebunan milik Negara dan

perkebunan swasta nasional yang berskala besar.Perkebunan bertujuan dan

berfungsi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman
tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem
yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman



tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan
serta manajemen untuk mewujutkan kesejahteraan bagi pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat.1

Berdasarkan pengertian perkebunan tersebut terlihat beberapa pokok

yang menjadi kegiatan utama dalam pengembangan pada bidang ini, antara

lain adalah kegiatan pengelolaan dan pemasaran, ketersediaan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta permodalan dan manajemen.

Bila sejenak kita melirik pada kenyataan, maka kegiatan-kegiatan dan

bantuan seperti teknologi ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud menjadi

masalah besar yang menghambat pertumbuhan potensi yang ada pada

pekebun di Indonesia. Namun seiring perkembangan dan kemajuan

peradaban, hukum memberikan jawaban yang baik dan dapat menjadi solusi

bagi semua pihak. Solusi pengembangan bidang perkebunan diharapkan dapat

memenuhi dan mencukupi segenap kebutuhan penunjang potensi mereka.

Kerjasama sebagai solusi sebagaimana dimaksud, adalah suatu

hubungan hukum kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling

menguntungkan dan saling menghargai di antara mereka. Kerjasama

memungkinkan bagi para pihak untuk saling menutupi dan saling memberi

dalam menghadapi kekurangan diantara mereka.

Perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat bekerjasama

/bermitra dengan pekebun, untuk dapat membantu pekebun dalam

mewujudkan kesejahteraannya sebaliknya dalam kegiatan bermitra ini

perusahaan pun memperoleh keuntungan.

1Indonesia, Undang-Undang tentang Perkebunan, UU Nomor 18 Tahun 2004,.Psl 1 ayat 1.



Salah satu misi yang dikembangkan untuk mewujudkan visi bangsa

Indonesia tersebut adalah dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat

dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil,

menengah, koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan

yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berproduktif, mandiri, maju,

berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu kekuatan ekonomi

nasional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dalam

implementasinya dapat berwujud dengan mengembangkan hubungan

kerjasama dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang antara

masyarakat dan pihak swasta yang bermodal besar.

Hubungan kerjasama antara masyarakat dengan pihak swasta yang

bermodal besar sering dilakukan pada akhir-akhir ini adalah usaha kerjasama

dalam bidang perkebunan kelapa sawit.

Usaha kerjasama dalam bidang perkebunan kelapa sawit sebagai salah

satu primadona dalam usaha agro bisnis memang harus dikembangkan.

Karena usaha kerjasama dalam bidang perkebunan kelapa sawit mempunyai

prospek yang sangat cerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

Disamping itu dengan usaha kerjasama dalam bidang perkebunan kelapa

sawit, masyarakat Desa yang selama ini tidak mempunyai pekerjaan dapat

bekerja secara mandiri diatas lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi

miliknya.



Peluang yang diberikan oleh pemerintah kepada swasta untuk

mengelola perkebunan kelapa sawit ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh

PT. Andika Permata Sawit Lestari yang berkedudukan di Pekanbaru,

kemudian membuka lahan perkebunan kelapa sawit seluas  5000 Ha ( lima

Ribu Hektar) didesa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir,

dengan 400 orang (empat ratus) kepala keluarga.

Pada tahun 2007 yang lalu, kemitraan dalam bidang perkebunan

kelapa sawit di Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

sudah dilakukan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Andika

Permata Sawit Lestari dengan Masyarakat Desa Putat Kecamatan Tanah Putih

yang beranggotakan 20 Anggota Kelompok Masyarakat masing-masing

kelompok berjumlah 20 orang Anggota, secara keseluruhan berjumlah 400

orang Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Sebelum PT Andika mengerjakan lahan milik masyarakat, terlebih

dahulu masyarakat harus menandatangani surat perjanjian kerjasama yang

isinya sudah ditentukan oleh PT andika. Masyarakat juga merasa keberatan,

karena isi dari perjanjian itu ditentukan semuanya oleh PT. Andika Permata

Sawit Lestari. Sehingga pemilik tanah yakni masyarakat Desa Putat yang

rata-rata pendidikannya masih rendah, hannya menyetujui saja dengan

langsung menandatangani formulir dari perjanjian standar yang isi perjanjian

tersebut sepenuhnya telah ditentukan oleh PT. Andika Permata Sawit Lestari

berdasarkan persetujuan akta notaris.



Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah semua persyaratan

dipenuhi, dalam hal ini yang berhak untuk menandatangani perjanjian adalah

anggota masyarakat Putat yang telah terdaftar sebagai calon anggota

masyarakat, penandatanganan dapat diwakilkan berdasarkan surat kuasa yang

diberikan oleh pihak yang diwakilkan atau dikuasakan.

Namun sebagaimana lazimnya dalam Kerjasama yang terjadi selama

ini, maka dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit,

antara PT Andika Permata Sawit Lestari dengan Anggota Masyarakat Putat.

surat perjanjiannya juga berbentuk perjanjian standard atau perjanjian baku

yang sudah ditentukan secara sepihak olek PT. Andika Permata Sawit Lestari,

Akibatnya banyak sekali hal-hal yang memberatkan bagi  yakni Anggota

Masyarakat Putat.

Hal-hal yang memberatkan tersebut adalah isi dari surat perjanjian itu

ditentukan sepenuhnya oleh PT. Andika Permata Sawit Lestari. Misalnya,

masalah kegiatan pembukaan lahan, pembersihan, pembibitan, penanaman,

pemeliharaan dan pembagian adalah dilakukan oleh Pihak Kedua akan tetapi

segala biaya-biaya tersebut adalah menjadi beban dan tanggungan masing-

masing pihak pertama dan  pihak kedua. Kemudian apabila ada masalah

tuntutan dibelakang hari, tuntutan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak

pertama atau masyarakat.

Perkebunan dalam penelitian ini adalah tanah-tanah yang akan

dijadikan kebun oleh PT. Andika Permata Sawit Lestari yang ditanami kelapa



sawit secara baik dan terencana yang terletak di Desa Putat Kecamatan Tanah

Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun lahan yang dipergunakan untuk pengelolaan perkebunan ini

adalah lahan dari masyarakat, baik lahan itu milik secara pribadi atau

perorangan atau pun lahan yang berupa tanah adat atau lahan ulayat yang

penggunaan lahan atau tanah ulayat ini telah mendapat persetujuan dari

pemuka masyarakat setempat.

Pembagian Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan surat

perjanjian Nomor : 20 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat 3 adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pertama ( Plasma ) sebesar 30 % ( tiga puluh persen ) dari lahan

yang benar-benar dapat diusahakan/digarap, berdasarkan luas hasil

pengukuran instansi yang berwenang (Badan Pertahanan Nasional).

2. Pihak Kedua ( Inti ) sebesar 70 % ( tujuh puluh persen ) dari lahan yang

benar-benar dapat diusahakan/digarap, berdasarkan luas hasil pengukuran

instansi yang berwenang ( Badan Pertahanan Nasional ).2

Perihal perjanjian ini dapat dilihat didalam buku ketiga Kitab Undang-

Undang Hukum perdata.

“Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian tentang apa yang

dimaksud dengan perjanjian yaitu : Suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”3

2Perjanjian (Putat, 2007) Pasal 3 Ayat 3. h. 4
3Subekti , Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT Pratnya
Paramita,2003), cet.ke-33 h.338



Berdasarkan pengertian pasal 1313 KUH Perdata di atas maka

perjanjian yang dilaksanakan para pihak mengikat bagi mereka yang

membuatnya.

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah

semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum persetujuan ini

merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar

dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian

kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan

segitu jauh menyangkut juga tenaga kerja

Jika diperhatikan perjanjian yang di buat antara PT Andika dengan

Anggota masyarakat Desa Putat selaku pemilik tanah dalam kemitraan

perkebunan kelapa sawit dengan sistem plasma, maka perjanjian ini sudah

memenuhi syarat- syarat sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1320

KUH Perdata di atas. Hal ini memang sudah ditegaskan didalam perjanjian

kerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang menyatakan bahwa

para pihak sudah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama.

Secara hukum  perjanjian standar yang telah ditandatangani oleh PT.

Andika dengan masyarakat Desa Putat adalah sah, walaupun isi perjanjian

standar tersebut sepenuhnya telah ditentukan oleh PT Andika. Hal ini

dikarenakan 4 ( empat ) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu

perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata sudah dipenuhi dalam

pembuatan perjanjian tersebut.



Syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa suatu perjanjian yang telah

memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang

sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai Undang-Undang

bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu

perjanjian diakui oleh Undang-Undang (Legally concluded contract)

haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang.

MenurutR.subekti  dalam bukunya “Hukum Perjanjian”. menyebutkan

bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yakni memberikan

kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan

perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan

kesusilaan.4

Jika ditinjau dari segi berakhirnya daya kerja perjanjian, maka

formulir perjanjian standar yang isi atau substansinya sudah ditentukan

sepenuhnya oleh PT Andika untuk ditanda tangani oleh masyarakat pemilik

tanah yang berminat untuk menjadi peserta proyek perkebunan kelapa sawit

dengan pola plasma tersebut, merupakan perjanjian bersyarat.

Pelaksanaan perjanjian pembagian pembangunan perkebunan kelapa

sawit itu dilaksanakan setelah pembangunan perkebunan kelapa sawit sudah

terlaksana pembangunannya, selama 3 (tiga) tahun lamanya dan perkebunan

tersebut harus wajib dibagikan oleh pihak PT. Andika Permata Sawit Lestari

4Subekti,Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa. 2005) Cet. 21



terhadap Masyarakat Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan

Hilir.

Permasalahan yang terjadi disana adalah menganai pelaksanaan

pembagian kebun kelapa sawit, apakah pelaksanaan pembagian perkebunan

kelapa sawit itu sudah terealisasi atau belum terealisali semestinya?

Sebagaimana dalam perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh

PT. Adika Permata Sawit Lestari dengan Anggota Masyarakat yang menjadi

permasalahannya disana adalah tentang pelaksanaan pembagian kebun kelapa

sawitnya, ini telah tertulis pada perjanjian kotrak yaitu pada Pasal V ( lima )

yang berbunyi apabila sampai dengan lima tahun setelah diperolehnya izin

perkebunan kelapa sawit atas lahan seluas lebih kurang 5.000 Ha( lima ribu

hektar) tersebut, Pihak Kedua masih belum menyelesaikan penanaman atas

lahan Pihak Pertama yang sebesar 30 % ( tiga puluh persen ) tersebut maka

Pihak Pertama dapat membatalkan Perjanjian ini, dalam kejadian pembatalan

oleh Pihak Pertama karena hal tersebut, maka semua biaya yang telah

dikeluarkan oleh Pihak Kedua tidak dapat ditagih kembali ( hangus).

Namun dalam kenyataanya setelah penulis melakukan wawancara

dengan pertanyaan apakah pembagian lahan perkebunan yang dikelola oleh

PT. Andika Permata Sawit Lestari sudah dilaksanakan pembagian

pembangunan kelapa sawit sesuai dengan kontrak, adapun jawaban mereka

adalah memang belum terlaksana, namun terhadap perjanjian yang telah

disepakati sudah seharusnya dibagikan, tetapi kenyataanya sampai pada saat

sekarang ini kebun tersebut belum juga dibagikan oleh PT. Andika Permata



Sawit Lestari terhadap Anggota Masyarakat. Hal ini menjadi persoalan bahwa

PT. Andika Permata Sawit Lestari sudah melanggar perjanjian kontrak dan

tidak memenuhi kewajibannya selaku pengelola. Kemudian pihak perusahaan

juga telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Masyarakat Desa Putat

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan latar belakang di atas,maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian terhadap masalah bagaimana pelaksanaan perjanjian

pembagian perkebunan kelapa sawit antara PT. Andika Permata Sawit Lestari

dengan Masyarakat Putat menurut prosedur  perjanjian kerjasama yang sudah

disepakati kedua belah pihak dalam berbentuk skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAGIAN PERKEBUNAN KELAPA

SAWIT ANTARA PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI DENGAN

MASYARAKAT DESA PUTAT KECAMATAN TANAH PUTIH

KABUPATEN ROKAN HILIR”.

B. Batasan Masalah

Agar penulis ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan maka penulis membatasi masalah ini tentang pelaksanaan

pembagian kebun kelapa sawit, serta akibat hukum para pihak apabila terjadi

wanprestasi  didalam pelaksanaan perjanjian pembagian kebun kelapa sawit

antara PT. Andika  Permata Sawit Lestari dengan Masyarakat Desa Putat

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis mengangkat dan

menetapkan pokok dari penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian perkebunan kelapa sawit antara PT.

Andika Permata Sawit Lestari dengan Masyarakat Desa Putat Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak wanprestasi dalam

perjanjian pembagian kebun kelapa sawit di Desa Putat Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

a. Untukmengetahuipelaksanaanperjanjianpembagiankebun kelapa sawit

antara PT. Andika Permata Sawit Lestari dengan masyarakat Desa

Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan apa yang

menjadi hak dan kewajiban perusahaan.

b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihakwanprestasi

didalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Putat

Kecamatan Tanah Putih.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu

sebagai berikut :



a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan sebagai masukan bagi PT

Andika Permata Sawit Lestari dan masyarakat Desa Putat yang

melakukan Kerjasama dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pemilik

tanah yang akan melakukan perjanjian  dalam pengelolaan perkebunan

kelapa sawit dengan para investor yang akan menanamkan modalnya

dibidang perkebunan pada masa yang akan datang.

c. Sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Islam

Negeri pada umumnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri pada khususnya, agar dapat menjadi

penambah bahan kepustakaan menyangkut permasalahan yakni

masalah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya hukum

perjanjian.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dimana dengan

tujuan tersebut digunakan langkah-langkah apa yang sebenarnya dipakai,

sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Berkaitan dengan penyusunan skripsi

ini, metode yang digunakan adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah

yang telah dirumuskan dengan mengadakan penelitian serta pengumpulan

data-data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Hukum Sosiologis yaitu jenis

penelitian yang dilakukan secara langsung, dimana penelitian langsung



kelapangan untuk melihat kondisi PT. Andika Permata Sawit Lestari

Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dengan

menggunakan alat pengumpulan data yang berupa kuesuoner dan

wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul pada penelitian ini maka yang menjadi lokasi

penelitian adalah pada Desa Putat dengan alasan penulis mengambil

lokasi penelitian di Desa Putat adalah karena PT. Andika Permata Sawit

Lestari yang pertama membuka areal perkebunan kelapa sawit dengan

skala yang cukup besar serta pengerjaan tahap awal pembangunan kelapa

sawit di Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir,

dimana diketahui bahwa   PT. Andika Permata Sawit Lestari menanam

kelapa sawit seluas 5000 Ha.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Putat dan

PT. Andika Permata Sawit Lestari. Sedangkan yang menjadi objek

penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pembagian perkebunan

kelapa sawit antara PT. Andika dengan masyarakat Desa Putat

Kecamatan Tanah Putih.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

kepala keluargamasyarakat yaitu sebanyak 400 orang dikarenakan

banyaknya populasi, maka penulis menggunakanmetode purposive



sampling yaitu penulis menentukan sendiri siapa yang akan dijadikan

responden dengan alasan penulis bisa memilihketua kolompok

masyarakat yang sudah terdaftar dan mengetahui sistem yang ada di PT.

Andika Permata Sawit Lestati.Adapun untuk lebih jelasnya dari 400

orang masyarakat maka penulis mengambil sampel sebesar 4% yaitu

menjadi 10 orang, yang dalam hal ini penulis menentukan sendiri siapa

yang akan dijadikan responden. Selain itu, penulis juga melakukan

wawancara dengan tokoh masyarakat, ketua masyarakat, direktur

perusahaan, humas perusahaan, dan karyawan perusahaan.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini Penulis mengumpulkan data yang

dapat dikategorikan :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Responden

penelitian, yakni kepada pimpinan perusahaan, ketua kelompok tani

melalui wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan

terlebih dahulu.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari  Undang-Undang  serta

pendapat para ahli dalam literatur yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam mengetahui permasalahan yang

akan diteliti sehingga diperoleh pemecahan masalah yang baik, maka

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:



a. Observasi yaitu Metode yang dilakukan dengan pengamatan langsung

dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang jelas secara

langsung.

b. Wawancara yaitu Suatu metode pengumpulan data melalui proses

dialog dan tanya jawab secara langsung dengan pemimpin PT. Andika

Permata Sawit Lestari Desa Putat Kecamatan Tanah Putih.

c. Studi kepustakaan yaitu Buku-buku serta dokumen yang berkaitan

dengan penelitian.

7. Metode Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Menganalisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah data

terkumpul penulis akan mengolah dan menganalisis data kemudian akan

membandingkan dengan prosedur perjanjian yang berkaitan dengan

penelitian ini sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dengan

menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif.

Data-data yang terkumpul melalui angket dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu data-data yang

dikelompokkan ke dalam kategori tertentu kemudian diberi persentase

berdasarkan frekuensi yang ada pada masing-masing kategori tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terbagai menjadi 5 bab sehingga

memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, pembagian tersebut sebagai

berikut :



BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian

dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, dalam bab ini

berisikan uraian tentang, Gambaran Umum Kecamatan Tanah

Putih, Profil PT. Andika Permata Sawit Lestari Kecamatan Tanah

Putih, Keadaan Geografis Lokasi Penelitian, Struktur Organisasi

PT. Andika Permata Sawit Lestari Kecamatan Tanah Putih.

BABIIITINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini berisikan uraian tentang,

perusahaan, koperasi, perjanjian, dasar hukum perjanjian, syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas hukum perjanjian.

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bagaimana  Pelaksanaan

Pembagian Kebun Berdasarkan Surat Perjanjian Antara PT.

Andika Permata Sawit Lestari dengan Masyarakat Desa Putat

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan Apa Akibat

hukum terhadap para pihak Wanprestasi dalam perjanjian

pembagian kebun kelapa sawit antara PT. Andika Permata Sawit

Lestari dengan Masyarakat Desa Putat Kecamatan Tanah Putih.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini berisikan uraian

tentang, kesimpulan dan saran.


