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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Peranan    

Menurut Soerjono Soekanto (2015:212-213) peranan adalah apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan.  

Sedangkan pendapat lain diungkapkan oleh Alvin L.Betrand (dalam 

Soleman B.Taneko, 1986:23) peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan 

dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu.  

Sementara itu menurut Merton (dalam Raho, 2007:67)  mengatakan bahwa 

peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari 

orang yang menduduki status tertentu.  

Levinson (dalam Soekanto, 2015:213) mengemukakan peranan mencakup 

tiga hal, yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.  
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2.2 Pertanahan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian 

mengenai tanah yaitu, permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 

Pengertian tentang tanah juga telah diatur dalam pasal 4 UUPA yaitu, “atas dasar 

hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian yang 

dimaksud dengan tanah dalam pasal ini adalah permukaan bumi (Gautama 

1997:94). Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki 

oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas 

hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau 

benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum. 

Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan 

dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan 

tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.  

 

2.3 Konflik Pertanahan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik pertanahan merupakan 

perselisihan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan 

hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas 

secara sosio-politis.  

Konflik mengandung arti pertentangan dua belah pihak atau lebih bahkan 

segolongan besar seperti negara. Konflik dapat disebabkan pertentangan 

bermacam kepentingan, kebencian, kecurigaan, rasa minder dominasi pihak lemah 
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oleh pihak kuat (Suhendar dan Winarni 1998:32). Sedangkan puncak dari konflik 

adalah sengketa (Nadder and Todd dalam Supriyadi 2013:127). 

Pengertian lain dari Rusmadi (1991:22) mengenai konflik terjadi karena 

adanya perbedaan persepsi yang merupakan bentuk ekstrim dan keras dari 

persaingan. Konflik agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) 

kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang 

sama yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti, air, 

tanaman, tambang dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. 

Pada garis besarnya ada dua macam corak konflik pertanahan yang terjadi 

di Indonesia, yaitu corak horizontal dan vertikal. Corak horizontal ditunjukkan 

pada konflik yang terjadi antar warga masyarakat. Sedangkan secara vertikal 

terjadi antara rakyat dengan melawan kekuatan modal dan atau negara. Termasuk 

dalam hal ini adalah BUMN.  

Para pihak yang terlibat dalam suatu proses konflik tanah, pada umumnya 

dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: 

1. Antara pemilik atau penggarap atau penghuni instansi pemerintahan 

(BUMN). 

2. Antara anggota masyarakat dengan perusahaan swasta. 

3. Antara pemilik dengan penggarap atau penghuni.  

4. Antara instansi pemerintah dengan perusahaan swasta. 

5. Antara sesama perusahaan swasta.   
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Sedangkan, isu yang berkaitan yang melatarbelakangi timbulnya berbagai 

kasus konflik tanah sangat beragam. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi sosial 

dan budaya  masyarakat.  

Terkait dengan masalah konflik pertanahan Bernard Limbong dalam 

bukunya yang berjudul “Konflik Pertanahan” membagi akar masalah terjadinya 

sengketa atas 2 faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non-hukum.  

1. Faktor hukum 

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari sengketa atau konflik 

pertanahan yang terjadi belakangan ini antara lain : 

a. Tumpang tindih peraturan 

Menurut Bernard Limbong, UUPA adalah induk dari peraturan di 

bidang sumber daya agraria lainnya. Namun, dalam berjalannya waktu telah 

dibuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya 

agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, 

bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan UU agraria. Struktur 

hukum pertanahan menjadi tumpang tindih. UUPA yang awalnya 

merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia kini tidak 

berfungsi dan bahkan secara substansial terdapat pertentangan dengan 

diterbitkannya berbagai perundangan sektoral seperti UU Nomor 5/1967 

tentang Pokok Kehutanan, UU Pokok Pertambangan Nomor 11/1967, UU 

pertambangan Minyak Bumi dan Gas Nomor 44/1960. 
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b. Regulasi kurang memadai 

Regulasi di bidang pertanahan belum seutuhnya mengacu pada nilai-

nilai dasar pancasila dan filosofi UU pasal 33 tahun 1945 tentang moral, 

keadilan, hak asasi dan kesejahteraan. Dalam banyak kasus pertanahan, hak-

hak rakyat pemilik tanah sering diabaikan. Dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum, misalnya tanah milik petani yang menjadi lokasi 

pembangunan diambil paksa dengan memberikan ganti rugi berdasarkan 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Perhitungan ganti rugi berdasarkan NJOP 

dalam hal ini, tentu jauh dari rasa keadilan apalagi soal kesejahteraan. 

Dalam menyusun sebuah regulasi harusnya hal-hal ini dipertimbangkan 

secara menyeluruh, apalagi terkait dengan hak-hak asasi manusia dari 

rakyat. 

c. Tumpang tindih peradilan 

Saat ini terdapat tiga lembaga yang dapat menangani suatu konflik 

atau sengketa pertanahan yaitu, peradilan perdata, peradilan pidana, serta 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam bentuk konflik tertentu. Salah 

satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana. 

Selain itu, kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan 

sumber daya agraria juga menjadi timbulnya konflik. Dalam melaksanakan 

tugasnya, aparat pelaksana melakukan penyimpangan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku seperti timbulnya praktik korupsi, kolusi 

dan nepotisme (KKN).  
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d. Penyelesaian dan birokrasi terbelit-belit 

Penyelesaian perkara sengketa tanah melalui pengadilan di Indonesia 

melelahkan, hal tersebut karena biaya yang tinggi dan waktu penyelesaian 

yang lama. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya yang murah sedangkan kondisi yang ada, 

birokrasi pengadilan terbelit-belit dan lama. 

2. Faktor non-hukum 

a. Tumpang tindih penggunaan tanah 

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan jumlah 

penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin 

berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Sehingga 

banyak terjadi tumpang tindih penggunaan tanah. 

b. Nilai ekonomis yang tinggi  

Sejak masa orde baru, nilai ekonomis tanah menjadi tinggi, hal ini 

terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan 

pemerintah dengan menitikberatkan pada pembangunan. Tuntutan 

pembangunan yang semakin tinggi dan merata di seluruh wilayah Indonesia 

serta perkembangan kebutuhan masyarakat menyebabkan harga tanah 

menjadi naik.  

c. Kesadaran masyarakat meningkat 

Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran 

masyarakat. Pola pikir masyarakat tentang penguasaan tanah pun ikut 
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berubah. Terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul 

perubahan pola fikir masyarakat terhadap penguasaan tanah yaitu tidak lagi 

menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah 

sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.  

d. Tanah tetap dan penduduk bertambah 

Pertumbuhan peduduk yang amat cepat baik melalui kelahiran 

maupun imigrasi ataupun urbanisasi. Sementara jumlah lahan yang tetap 

menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, 

sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan mati-matian. 

e. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, 

kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa,  lokasi, geografis, 

gender atau kondisi lingkungan. Khusus mengenai pemenuhan kebutuhan 

pertanahan, masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur 

penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian. Padahal, kehidupan rumah 

tangga petani  sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah pertanian.  

Permasalahan konflik pertanahan ini menunjukkan bahwa penggunaan, 

penguasaan dan kepemilikan tanah di negeri ini belum tertib dan terarah. Dalam 

rangka mencari solusi atas berbagai masalah pertanahan harus dilakukan secara 

hati-hati. Untuk kondisi sosial budaya dan hukum tanah pada masyarakat 

Indonesia yang beraneka ragam, kehati-hatian ini perlu dicermati untuk menjaga 

agar tidak menimbulkan disintegrasi pada Negara Republik Indonesia.  
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2.4 Kepemilikan Tanah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) kata milik secara 

terminologi adalah kepunyaan, hak. Kepemilikan dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang dimiliki atau dikuasai. Kepemilikan ini adalah sebagai bukti keabsahan suatu 

tindakan yang diambil dalam meyakinkan suatu objek agar objek tersebut dapat 

dikelola dan dimiliki oleh pribadi seseorang tersebut. 

Hak milik menurut UUPA adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuhi 

yang dapat dipunyai orang atas tanah. Menurut pendapatnya Soimin (dalam 

skripsi Hendry, 2017:33), yang mengatakan bahwa hak milik dapat pula diartikan 

sebagai hak yang dapat diwariskan secara turun-temurun, secara terus-menerus 

dengan tidak harus memohon haknya kembali apabila terjadi pemindahan hak. 

Hak milik diatur dalam KUHP perdata dan setelah diundangkannya 

UUPA, hak tersebut masih berlaku dalam pengertian yang umum, yaitu sebagai 

kepemilikan atau hak milik (ownership). Dalam pasal 570 KUHP perdata, 

dinyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan 

sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang diadakan oleh 

kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu asal tidak mengganggu hak 

orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak 

itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak 

dan menurut ketentuan undang-undang.  
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Hak-hak atas tanah : 

1. Hak milik 

Hak atas tanah berupa hak milik diatur dalam pasal 20 sampai dengan 

27 UUPA. Menurut pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik adalah hak turun 

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan 

mengingat bahwa hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Turun-temurun 

artinya hak milik dapat dialihkan dan diwariskan kepada ahli waris yang 

mempunyai hak milik, dengan demikian hak milik jangka waktunya tidak 

dibatasi seperti halnya HGU, HGB dan hak pakai. Dalam pasal ini, yang 

memiliki hak milik hanyalah warga negara Indonesia (WNI). 

2. Hak Guna Usaha (HGU) 

HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung 

oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun dan 

dapat diperpanjang lagi dengan waktu 25 tahun, guna perusahaan pertanian, 

perikanan, peternakan dengan luas paling sedikit 5 hektare (pasal 28 ayat (1) 

dan ayat (2) UUPA). Sesudah jangka waktu dan perpanjangannya berakhir 

ke pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas 

tanah yang sama. Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha 

adalah tanah negara hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah.  

3. Hak Guna Bangunan (HGB) 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 

jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu 
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20 tahun  (pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA). Hak guna bangunan dapat 

dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkependudukan di Indonesia. 

Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah, karena konversi dan 

karena suatu perjanjian dengan pemilik tanahnya.  

4. Hak Pakai 

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari 

tanah yang langsung dikuasai negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik  tanahnya. Hak pakai dapat dimiliki oleh warga 

negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan-

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 

di indonesia, dan badan-badan asing yang mempunyai perwakilan di 

Indonesia (pasal 42 UUPA) yang dapat diberikan untuk waktu 20 tahun dan 

dapat diperpanjang  untuk jangka waktu 20 tahun atau selama tanahnyaa 

dipakai untuk keperluan tertentu.  

5. Hak Sewa 

Hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus 

maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-

bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 ayat (1). Hak sewa tanah 

pertanian hanya mempunyai sifat sementara.   
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6. Hak pengelolaan 

Hak pengelolaan adalah jenis hak penguasaan atas tanah yang di 

dalam sistematika hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA tidak 

dimasukkan dalam golongan hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 53 UUPA.  

 

2.5  Konflik Dalam Kepemilikan Tanah 

Konflik merupakan suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, 

pertengkaran atau pembatahan. Sumber konflik menurut Muljadi (dalam Skripsi 

Hendry, 2017:35) mengatakan bahwa akibat dari sumber konflik yaitu: 

a. Kekurangan informasi; 

b. Kesalahan informasi; 

c. Perbedaan pendapat/pandangan; 

d. Interpretasi terhadap data; 

e. Perbedaan penafsiran terhadap prosedur. 

Konflik agraria yang bersifat struktural merupakan konflik yang 

diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Kebijakan dibidang 

agraria yang lebih memprioritaskan pembangunan perkebunan berskala besar 

yang hanya didominasi oleh segelintir orang saja. Hal ini mengakibatkan semakin 

sempitnya akses masyarakat terhadap penguasaan tanah. Akses masyarakat 

terhadap tanah merupakan indikator dalam membangun kedaulatan Negara secara 

ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan.  
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2.6 Prosedur Penyelesaian Konflik Pertanahan 

 Beragamnya persoalan sengketa tanah, kiranya tidak ada cara yang tepat 

untuk semua persoalan tersebut, yang bisa dilakukan adalah sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh undang-undang yaitu dengan cara musyawarah. Jika 

musyawarah tidak bisa dilakukan ada satu cara lain yaitu lewat pengadilan. 

Pada umumnya masyarakat tidak mau melakukan tuntutan melalui 

pengadilan karena kebanyakan tidak memiliki bukti-bukti formal seperti, 

sertifikat. Sehingga jalan yang banyak ditempuh yaitu non-Litigasi (diluar 

pengadilan). 

 

2.7 Teknik Penyelesaian 

Pedoman analisis penyelesaian sengketa menurut Widjaja (dalam skripsi 

Hendra, 2017:26) teknik penyelesaian adalah teknik yang digunakan untuk 

mencari solusi dari  suatu permasalahan sengketa kepemilikan tanah yang akan 

dicarikan solusinya serta menyelesaikan permasalahan secara adil. 

a. Mediasi 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga 

yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian 

sengketa. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator yang tidak 

berwenang memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. 

b. Konsiliasi  

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan 

pihak ketiga yang diikutsertakan dalam menyelesaikan adalah seorang 
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yang profesional dan dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator memiliki 

peran yang cukup berarti, oleh karena itu konsiliator berkewajiban 

menyampaikan pandangannya mengenai duduk persoalan yang dihadapi, 

bagaimana cara penyelesaiannya, apa keuntungan dan kerugian para pihak 

serta akibat-akibat hukumnya, konsiliator tidak berhak memberikan 

keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. 

c. Arbitrase  

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga 

untuk menyelesaikan sengketa mereka (Syahrizal Abbas 2009:15). Arbiter 

tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses negosiasi, mengatur 

pertemuan dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan, tetapi 

ia memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan 

keputusan akhir.  

 

2.8 Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan 

Kebijakan pemerintah terhadap pengadaan tanah merupakan suatu 

kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan tanah demi kepentingan umum, 

dalam arti tanah yang diambil dari warga masyarakat peruntukannya benar-benar 

untuk kepentingan pembangunan. Pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan 

cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan.  
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Masalah pertanahan merupakan salah satu faktor pembangunan yang 

memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati dari pemerintah. 

Hal tersebut karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi 

masyarakat, sebab posisi pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan 

dihadapkan pada masalah yang serba sulit. Pada sisi sebagai pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan 

masyarakat, namun pada sisi lain tuntutan akselarasi pembangunan ekonomi yang 

harus dipacu yang pada akhirnya membutuhkan tanah sebagai tempat pijakan 

segala aktivitas ekonomi. 

Dalam kasus konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Lubuk 

Batu Tinggal dengan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI), Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik melaksanakan tugas dan mengambil kebijakan dalam upaya 

penanganan konflik lahan berdasarkan padaa Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan 

Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan berdasarkan Peraturan Bupati 

Indragiri Hulu Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Indragiri Hulu dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 

kewenangan untuk menangani konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Indragiri 

Hulu, termasuk juga konflik tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menangani 

konflik sosial termasuk juga konflik tanah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
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memiliki tugas untuk menjembatani atau sebagai mediator antara kedua belah 

pihak yang berkonflik, mengumpulkan data yang berkaitan dengan konflik lahan 

yang dimiliki kedua belah pihak, mengupayakan penanganan melalui mediasi dan 

konsiliasi, mengadakan rapat dengan kedua belah pihak dan melakukan 

peninjauan ke lapangan berdasarkan data dokumen yang ada. Kebijakan dan 

pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan ketetapan dan peraturan Undang-undang 

serta daerah yang mengatur tentang penanganan komflik pertanahan.  

 

2.9   Tanah Ulayat  

1. Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat  

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak 

ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah 

kewarganegaraan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat 

hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, 

dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil 

manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut 

bagi kelangsungan hidupnya.  

Sedangkan tanah ulayat juga dapat diartikan adalah suatu lahan 

yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum 

adat, tanah ulayat ini diserahkan pengelolah dan pemanfaatannya kepada 

masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun tem urun telah 

berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat 

kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang 
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kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis 

kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya yang tinggi 

sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat (Zamzail 2005). 

2. Pengertian Tanah Ulayat Menurut UUPA 

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari hak 

ulayat. Jauh sebelum terciptanya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum adat 

telah mengenal hak ulayat. Pengertian hak ulayat yang tercantum dalam 

UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pasal 3 menyatakan bahwa:   

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 

harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional 

dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain 

yang lebih tinggi. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan 

umum (Angka H/3) disini ditegaskan pula bahwa kepentingan suatu 

masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang 

lebih tinggi dan lebih luas” 

 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang 

dasar pokok-pokok agrarian (UUPA) pasal 3 memberikan suatu 

pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat tersebut. Pasal 3 ini jika 

dikaitkan dengan pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-

hak lain sejenis yang tidak bertentangan dan selama belum diatur khusus, 

maka apa yang menjadi petunjuk yang diatur oleh pasal 3 ini, dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Bahwa hak ulayat itu masih terdapat dalam masyarakat dan masih 

berfungsi dalam masyarakat serta masih dipatuhi oleh masyarakat 

sebagai suatu lembaga dalam masyarakatnya; 

b. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, artinya ada prinsip 

Nasioanalitas; 

c. Harus disesuaikan dengan kepentingan Negara; 

d. Harus berdasarkan kepada persatuan Negara. 

Pada dasarnya keberadaan hak ulayat dalam UUPA adalah sudah diakui 

akan tetapi, pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu yaitu, 

“eksistensi” dan mengenai pelaksanaannya. Oleh karena itulah, hak ulayat dapat 

diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Maksudnya apabila di daerah-

daaerah dimana hak itu tidak ada lagi, maka tidak akan dihidupkan lagi. Dalam 

UUPA dan hukum tanah nasional, bahwasannya hak ulayat tidak dihapus, tetapi 

juga tidak akan mengaturnya. Karena itu, pada dasarnya hak ulayat akan terhapus 

sendirinya melalui proses alamiah, yaitu dengan menjadi kuatnya hak perorangan 

dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.  

 

2.10 Subjek, Objek Hak Ulayat dan Karakteristiknya 

Menurut Budi Harsono (2005:181) subjek dari hak ulayat ialah masyarakat 

hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan hak ulayat, masyarakat hukum adat inilah yang bertindak sebagai 

pelaku disamping pihak ketiga yang diberikan hak sewa oleh pemimpin adat. 
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Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga faktor yang berbeda 

antara satu daerah dengan daerah lainya: 

1. Faktor genealogis (genealogis factor). 

Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai 

hubungan erat atas keturunan yang sama atau para masyarakatnya terikat 

oleh pertalian darah. 

2. Faktor territorial (territoiale factor).  

Persekutuan-persekutuan hukum dimana warganya terikat oleh 

suatu daerah, atau warganya bertempat tinggal ditempat yang sama. 

3. Faktor campuran.  

Faktor campuran dapat juga dikatakan sebagai perpaduan dari 

faktor territorial dan genealogis yang membentuk suatu masyarakat hukum 

adat. 

Selanjutnya, obyek hak ulayat meliputi (Wignjodipoero 1995:199) : 

a. Tanah; 

b. Air atau perairan seperti: sungai, danau, pantai atau perairan.  

c. Tumbuh-tumbuhan hidup secara liar; 

d. Binatang-binatang liar.  

Ciri-ciri daripada hak ulayat adalah sebagai berikut (Supriyadi 2013:30) : 

1. Bahwa hanya masyarakat hukum itu sendiri (persekutuan) beserta anggota-

anggotanya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah liar yang 

berada di dalam wilayah kekuasaannya. Misalnya digunakan untuk 
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membuka lahan, mendirikan tanah, menggembala ternak dan lain 

sebagainya. 

2. Bahwa orang-orang luaran, artinya orang-orang yang bukan anggota 

masyarakat hukum itu, misalnya masyarakat dari Desa lain, hanya boleh 

menggunakan tanah dengan izin masyarakat yang bersangkutan, tanpa izin 

mereka dianggap melakukan pelanggaran. 

3. Bagi orang-orang luaran dan juga kalanya anggota-anggotanya sendiri, 

harus membayar sejumlah uang, yang disebut rekognisi.  

 

2.11  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menjelaskan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis akan teliti serta dapat 

digunakan untuk bahan kajian bagi penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu 

yang berkaitan, yaitu: 

Tabel 2.1 Daftar penelitian terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1. Romi Syafril 

(Adm. Negara, 

2013) 

Analisis Peranan Lembaga 

Adat dalam 

Menyelesaikan Konflik 

Tanah Ulayat (Studi Kasus 

Konflik Tanah Ulayat 

Masyarakat adat 

Kenegrian Gunung 

Sahilah PT RAPP 

Kampar) 

 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah lembaga 

adat yang menyelesaikan 

konflik tanah tersebut sulit 

untuk memperjuangkan 

tanah adat masyarakat 

kaarena tanah yang 

disengketakan tidak pernah 

terdaftarkan oleh lembaga 

adat. Sehingga konflik tanah 

tersebut masih simpang siur.  

 

2. Tri Purwanto 

(Adm. Negara, 

2016) 

Analisa Penyelesaian 

Sengketa Pertanahan di 

Desa Pasir Indah 

Kecamatan Kunto 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah adanya 

kesimpangsiuran 

pengaturan lahan kawasan 
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Darussalam Kabupaten 

Rokan Hulu 

hutan masih menimbulkan 

masalah yang sangat 

kompleks serta upaya 

penyelesaian yang 

dilakukan oleh aparatur 

Desa masih belum menemui 

jalan buntu dan titik terang 

sehingga belum ada 

kejelasan dalam 

penyelesaian konflik 

tersebut  

 

3. Muhammad 

Azwan (Adm. 

Negara, 2016)  

Analisis Sengketa 

Kepemilikan Tanah dalam 

Perspektif Agraria 

Indonesia (dalam Kasus 

Sengketa Tanah Antara PT 

Maridan Sejati Surya 

Plantation Dengan 

Masyarakat Desa Kerinci 

Kanan Kecamatan Kerinci 

Kanan Kabupaten Siak) 

 

Dari hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kasus sengketa 

kepemilikan tanah yang 

diteliti belum menemui titik 

terang, karena mediasi yang 

dilakukan untuk pemecahan 

masaah tersebut tidak 

mencapai hasil yang 

memuaskan 

4. Hendra 

Syahputra 

(Adm. Negara, 

2017) 

Analisis Penyelesaian 

Konflik Pertanahan 

Masyarakat Kelompok 

Tani Makmur Sejati 

(KTMS) Desa Kiyap Jaya 

dengan HGU PT. CDSL di 

Kecamatan Bandar Sei 

Kijang Kabupaten 

Pelalawan 

Dari hasil penelitian 

tersebut adalah konflik 

pertanahan yang terjadi 

belum terselesaikan karena 

kedua belah pihak belum 

ada kesepakatan bersama, 

dan kedua belah pihak 

masih mempertahankan 

pendapatnya masing-masing 

 

5. Hendry Sanjanie 

(Adm. Negara, 

2017) 

Analisis Peran Pemerintah 

Daerah dalam Upaya 

Penyelesaian Konflik 

Sengketa Tanah Antara 

Masyarakat Dusun II 

Rumah III Dengan PT 

Riau Agung Karya Abadi 

Di Desa Kotagaro 

Kecamatan Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar 

Dari hasil penelitian 

tersebut bahwa peran 

pemerintah sangat 

diharapkan oleh masyarakat 

yang terlibat konflik untuk 

dapat menemui titik terang. 

Pemerintah pun telah cukup 

bersinergi dan bisa 

membuat mediasi berjalan 

dengan lancar.  
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 Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis paparkan, penelitian yang 

dilakukan oleh Romy Syafril adalah peran Lembaga Adat dalam penyelesaian 

konflik tanah ulayat masyarakat dengan PT. RAPP. Sedangkan penelitian oleh Tri 

Purwanto adalah peran dari aparatur Desa untuk dapat melakukan upaya 

penyelesaian konflik sengketa pertanahan yang tengah terjadi. Penelitian oleh 

Muhammad Azwan yaitu menganalisis konflik sengketa tanah yang terjadi dalam 

perspektif agraria di Indonesia, dengan melibatkan peran dari lembaga pemerintah 

yang berwenang untuk dapat menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir  penelitian 

yang dilakukan oleh Hendra Syahputra yaitu analisis penyelesaian konflik 

pertanahan antar kelompok masyarakat yang terjadi dengan melibatkan 

pemerintah daerah dalam upaya penyelesaiannya.  

Dari beberapa judul penelitian terdahulu yang penulis paparkan, 

sebenarnya ada kesamaan antara judul penelitian terdahulu dengan judul yang 

penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang konflik pertanahan. Namun,  yang 

menjadi pembeda antara judul yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu 

adalah penelitian terdahulu meneliti tentang lembaga adat dalam penyelesaian 

konflik, kemudian ada yang meneliti penyelesaian konflik dengan analisis 

perspektif agraria Indonesia sedangkan penulis meneliti bagaimana peran 

Lembaga Pemerintah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan politik dalam Menangani 

konflik tanah yang terjadi.  

Judul penulis yaitu “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 

Upaya Penanganan Konflik Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus 

Konflik Lahan antara Masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk 
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Batu Jaya dengan PT. Rimba Peranap Indah)” dalam penelitian yang penulis 

lakukan dibutuhkan adanya peran dari Pemerintah Daerah yaitu Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik juga sangat penting untuk menangani permasalahan tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis merujuk bahan skripsi di atas sebagai bahan 

pendukung dan pertimbangan untuk penulis dalam melakukan penelitian dan 

mempermudah penulis menyelesaikan karya ilmiah ini.  

 

2.12  Pandangan Islam dalam Sengketa Tanah 

Merampas tanah adalah sebuah perbuatan zhalim yang banyak terjadi di 

masyarakat, termasuk juga dilakukan oleh banyak petani. Perbuatan ini banyak 

dianggap sebagai perkara yang sepele pada masa sekarang. Mereka, para pelaku 

perbuatan ini menganggap remeh perkara ini bahkan menganggap hal yang biasa 

terjadi di masyarakat. Padahal merampas tanah termasuk suatu perbuatan yang 

tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akhirat dengan adzab yang keras 

dan pedih di akhirat. 

Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya ada 

beberapa hadits yang akan disebutkan diantaranya: 

1. Hadits yang diriwayatkan dari Ya‟la bin Murrah rodhiyallohu„anhu, dia 

berkata telah bersabda Rosululloh shollallohu„alaihi wa sallam: 

أََزِضْييَ أَيَُّوا َزُجٍل ظَلََن ِشْبًسا ِهَي األَْزِض َكلَّوُ هللاُ َعزَّ َو َجلَّ أَْى يَْحفَِسهُ َحتًَّ يَْبلَُغ آِخَس َسْبِع  ثُنَّ  ,

قَوُ إَلًَ يَْىِم اْلقِيَاَهِة َحتًَّ يَْقَضً بَْيَي النَّاسِ   يُطَىِّ

Artinya: “Siapa saja orang yang menzhalimi (dengan) mengambil 

sejengkal tanah (orang lain), niscaya Alloh akan membebaninya 

hingga hari kiamat dari tujuh lapis bumi, lalu Alloh akan 

mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat sampai 

seluruh manusia diadili.” 
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2. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Tsabit rodhiyallohu „anhu, ia berkata; 

aku mendengar Rosululloh shollallohu „alaihi wa sallam bersabda: 

 َهْي أََخَر اَْزًضا بَِغْيِس َحقَِّها ُكلَِّف أَْى يَْحِوَل تَُسابََها إِلًَ اْلَوْحَشسِ 

Artinya:“Barangsiapa yang mengambil tanah tanpa ada haknya, maka 

dia akan dibebani dengan membawa tanahnya (yang dia 

rampas) sampai ke padang mahsyar”. 

Itulah beberapa hadits yang menerangkan tentang masalah merampas atau 

mengambil tanah yang dapat di ambil banyak pelajaran, diantarnya : 

a. Kerasnya siksa bagi pelakunya 

Berkata Syaikh Salim Al-Hilali menerangkan bentuk adzabnya: 

“Maksud dari dikalungi dari tujuh lapis bumi adalah Allah membebaninya 

dengan apa yang dia ambil (secara zhalim) dari tanah tersebut, pada hari 

kiamat sampai ke padang mahsyar dan menjadikannya sebagaimana 

membebani dilehernya atau dia disiksa dengan menenggelamkan ke tujuh 

lapis bumi, dan mengambil seluruh tanah tersebut dan dikalungkan di 

lehernya.” 

b. Sebuah Kezhaliman dan Dosa Besar 

Merampas tanah merupakan kezhaliman, termasuk dosa besar dan 

kita harus menghindarinya baik sedikit ataupun banyaknya, sempit 

maupun luasnya karena tetap saja itu haram dan merupakan dosa besar. 

Berkata Syaikh Al Utsaimin rohimallohu, “Hadits ini memberikan 

contoh jenis dari macam-macam perbuatan zhalim yaitu kezhaliman dalam 

masalah tanah, dan masalah merampas tanah termasuk dosa besar. 
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Syaikh Utsaimin rohimallohu menjelaskan: “Di dalam Hadits ini 

(hadits „Aisyah) menunjukkan dalil bahwa orang memiliki tanah maka dia 

memiliki juga (tanah) bagian bawahnya sampai tujuh lapis bumi, tidaklah 

boleh seseorang melubangi kecuali dengan izinnya. Misalkan kamu 

ditakdirkan mempunyai tanah seluas tiga meter persegi dan sekeliling 

(tanahmu) adalah tanah milik tetanggamu, kemudian tetanggamu 

bermaksud untuk membuat lubang/terowongan diantara tanahnya, dan 

melewati bagian bawah tanahmu maka tidaklah dia dibenarkan dalam hal 

ini karena kamu memiliki tanah dan apa saja yang berada di bawah tanah 

tersebut sampai tujuh lapis bumi.  

Sebagaimana juga ruang udara (di atas tanahmu) adalah milikmu 

sampai ke langit. Maka seseorang tidak bisa untuk membangun atap 

kecuali dengan izinmu. Oleh karena itu berkata ulama, “Udara itu 

mengikuti apa yang tetap (tanah), dan tanah itu sampai tujuh lapis bumi. 

Jadi seseorang (yang memiliki tanah) mempunyai bagian atas bagian 

bawah (dari tanahnya), tidak boleh seseorang (merampasnya).” 

Kemudian masalah yang kedua adalah merubah tanda batas tanah. Dalil 

tentang larangan merubah tanda batas adalah hadits yang diriwayatkan dari Ali 

bin Abi Thalib ra, dia berkata: Rosululloh memberitahukan kepadaku empat 

kalimat. 

لََعَي هللاُ َهْي َغيََّس َهنَاَز  ,لََعَي هللاُ َهَي آَوي ُهْحِدثًا ,لََعَي هللاُ َهْي لََعَي َوالَِدْيوِ  ,لََعَي هللاُ ُهْي َذبََح لَِغْيِس هللاِ 

 األَْزضِ 

Artinya: “Alloh melaknat orang yang menyembelih bagi selain Alloh; 

Alloh melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya; Alloh 

melaknat orang yang memberi perlidungan orang yang 

mengada-adakan sesuatu yang baru (bid’ah); dan Alloh 



 40 

melaknat orang yang merubah tanda batas tanah.” (HR. Imam 

Muslim dari berbagai jalur). 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rohimahulloh: “Alloh 

melaknat orang yang merubah tanda batas tanah (Manarul Ardhi) yaitu tanda atau 

simbol yang membedakan antara tanah yang menjadi hakmu dan menjadi hak 

tetanggamu, kemudian kamu merubah batasnya dengan memajukan tanda tersebut 

atau memundurkannya.” 

Banyak sabda dan penjelasan mengenai permasalahan tanah Rasulullah 

SAW pun meaknat dan sangat membenci orang-orang yang merampas tanah milik 

orang lain dan banyak balasan siksaan yang akan diterima dihari kiamat 

nantinyaa. Dalam penyelesaian sengketa tanah di dalam Al-Qur‟an juga dijelaskan 

dalam surat Al-Hujarat ayat 9 yang artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari 

mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya 

tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut 

kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara 

keduanya menurut keadilan, dan hendaaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya 

Allah mencintai orang yang berlaku adil.” 

Dapat dipahami bahwasanya dalam penyelesaian konflik pertanahan ini 

diselesaikan dengan cara perdamaian, mediasi dan saling berbesar hati adalah cara 

yang sangat disukai oleh Allah SWT.  

 

2.13  Definisi Konsep  

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008:43) konsep adalah pemaknaan 

dari konsep yang digunakan, untuk memudahkan penulis dalam mengoperasikan 

konsep tersebut di lapangan. Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian 
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ini, maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam 

penelitian, diantaranya adalah: 

1. Peran Badan kesatuan Bangsa dan Politik  

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang 

melaksanakan dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dalam 

menjalankannya. 

Badan Kesatuan Bangsa dan politik memiliki peran dalam penanganan  

konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal tersebut 

berdasarkan peraturan Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 

2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 42 

tahun 2015 yang mengatur tentang penanganan konflik sosial dimana Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kedudukan dan tanggung jawab 

dalam penanganan konflik. Termasuk juga konflik lahan. Dalam tugas 

pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas 

untuk mengumpulkan data dan mnjembatani penanganan konflik dengan 

melibatkan seluruh Pemerintah Daerah yang terkait.  

2. Konflik pertanahan   

Pertentangan antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-

masing memperjuangkan kepentingan atau objek yang sama, yaitu tanah 

dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti tanah, air, 

tanaman, tambang dan juga udara yang berada di atas tanah yang 

bersangkutan. 
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3. Kepemilikan tanah 

Administrasi kepemilikian tanah adalah kekuatan yang tertinggi dalam 

negara untuk memiliki suatu yang dimiliki atau dikuasai dari permukaan 

bumi yang terbatas. 

4. Program pemerintah dalam penyelesaian konflik 

Program yang dijalankan untuk mencari jalan keluar dari 

permasalahan persengketaan yang sudah terjadi berlarut-larut dan sebagai 

tolak ukur baik aparat pemerintah, ataupun daerah jika terjadi permasalahan 

yang sama. Program yang dilakukan oleh pemerintah (Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik) mengacu pada Tupoksi Undang-undang tentang 

Penanaganan Konflik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri.  
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 2.14   Kerangka Pemikiran 

Tabel: 2.2 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Indragiri Hulu dalam Penanganan 

Konflik Lahan Masyarakat Desa Lubuk Batu 

Tinggal Dengan PT RPI 

Penyelesaian Konflik lahan 

antara masyarakat Desa Lubuk 

Batu Tinggal dengan PT. RPI 

Teknik Penyelesaian Sengketa tanah 

menurut Gunawan Widjaja: 

1. Musyawarah  

2. Mediasi 

3. Konsiliasi 

4. Arbitrase  
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2.15  Konsep Operasional 

Tabel: 2.3 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indikator 

Peranan Badan 

Kesatuan Bangsa 

dan Politik 

Kabupaten 

Indragiri Hulu 

dalam 

penanganan 

konflik lahan  

1. Musyawarah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kedua belah pihak duduk 

bersama-sama untuk mencari 

solusi 

b. Mempunyai kemauan 

menyelesaikan masalah 

c. Kedua belah bersedia untuk 

memberikan data-data 

pendukung atas kepemilikan 

tanah 

2. Mediasi a. Pihak-pihak yang bersengketa 

menggunkan mediator 

b. Pihak ketiga/mediator tidak 

berwenang untuk memutus 

sengketa 

c. Dalam mediasi  pihak ketiga 

hanya berfungsi sebagai 

penghubung antara kedua belah 

pihak untuk mencari 

kesepakatan bersama 

 

3. Konsiliasi  a. Proses penyelesaian sengketa 

melalui jalur damai 

b. Melibatkan pihak ketiga dalam 

penyelesaian konflik  tanah 

c. Pihak ketiga harus mampu 

menyampaikan pandangannya 

menangani konflik tanah. 

4. Arbitrase a. Proses penyelesaian konflik 

diluar pengadilan 

b. Pihak ketiga/arbiter berperan 

aktif dalam proses penyelesaian 

konflik 

c. Arbiter memiliki kewenangan 

untuk mengambil keputusan 

 


