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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Konflik 

Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat 

menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat 

terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi 

(Antonius, dkk, 2002:175).  

Konflik atau perselisihan adalah salah satu bentuk perilaku persaingan 

antar individu atau antara kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada 

bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya 

kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas(Harmen Batubara , 

2013:7). 

Selain itu, Pruit dan Rubin (Susan, 2009:9) menyimpulkan bahwa 

konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceiver 

divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak 

yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. 

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” 

yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti berbenturan atau tabrakan. 

Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena 

pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai 

pada pertentangan atau perperangan internasional. (Elly M. Setiadi dan Usman 

Kolip,2011:345). Menurut Webster, istilah “conflict” berarti suatu 

perkelahian, perperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik 

14 



 15 

antara beberapa pihak, konflik juga oleh Webster diartikan sebagai suatu 

persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa 

aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. 

(Syarifuddin Jurdi,2013:214). 

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 

politik, 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 Dahrendrof 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 terisi dari dua muka satu adalah muka 

konsensus dan muka lain ialah pertikaian atau pertentangan (konflik).  

Teori konflik memandang masyarakat terus-menerus berubah dan 

masing-masing bagian dalam masyarakat potensial memacu dan menciptakan 

perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial teori ini lebih 

menekankan pada peranan kekuasaan (Sunyanto Usman,2012:56). 
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Robbin (1996:431, mengatakan konflik dalam organisasi di sebut 

sebagai “The Conflict Paradoks”, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik 

dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan 

kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. 

Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: 

1. Pandangan tradisional, menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena 

akan menimbulkan kerugian. Aliran ini juga memandang konflik sebagai 

sesuatu yang buruk, tidak menguntungkan dan selalu merugikan 

organisasi. Oleh karena itu konflik harus dicegah dan dihindari sebisa 

mungkin dengan mencari akar permasalahannya. 

2. Pandangan hubungan kemanusiaan, pandangan aliran behavioral ini 

menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar, alamiah dan 

tidak terelakan dalam setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu buruk 

karena memiliki  potensi kekuatan yang positif di dalam menentukan 

kinerja kelompok. Konflik tidak selamanya merugikan, bahkan bisa 

menguntungkan, yang oleh karena itu konflik harus dikelola dengan baik. 

3. Pandangan interaksionis, yang menyatakan bahwa konflik bukan sekedar 

sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok. Melainkan juga mutlak 

perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif, oleh karena itu 

konflik harus diciptakan. Pandangan ini didasari keyakinan bahwa 

organisasi yang tenang, harus harmonis, damai ini justru akan membuat 

organisasi itu menjadi statis, stagnan dan tidak inovatif. Dampaknya 

adalah kinerja organisasi menjadi rendah.  
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Konflik diyakini sebagai fakta utama dalam masyarakat. Sejumlah 

tradisi intelektual, menyediakan perangkat analisis interprestasi terhadap 

masalah tersebut. konflik merupakan suatu fakta dalam masyarakat industri 

modern. Secara empiris konflik, tidak diakui karena orang lebih  memilih 

stabilitas sebagai hakikat masyarakat. Konflik merupakan realitas yang harus 

dihadapi oleh para ahli teori sosial dalam membentuk model-model umum 

perilaku sosial. Konflik mempunyai fungsi positif, salah satunya adalah 

mengurangi ketegangan dalam masyarakat, juga mencegah agar ketegangan 

tersebut tidak terus bertambah dan menimbulkan kekerasan yang 

memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan (Wardi Bactiar,2006:107). 

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu 

adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas 

sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah 

ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di 

masyarakat. (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011:361) 

Ketidak  merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat 

tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini 

menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau 

menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. 

Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut 

berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya disebut sebagai 

status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status 

need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik di bagi dua, yaitu: 
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1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah strukutur masyarakat yang 

majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk 

sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, 

pedagang, pengusaha, pegawai negri, militer, wartawan, alim ulama, sopir 

dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal, kultural menimbulkan 

konflikyang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai 

karakteristiksendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin 

mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. dalam masyarakat yang 

stukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi 

pegangan bersama, konflik yang trjadi dapat menimbulkan perang saudara. 

2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang 

terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. 

Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karea ada 

sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang 

mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar 

tidak atau kurang memiliki kekayaa, pendidikan rendah, dan tidak 

memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini 

merupakan benih suburtimbulna konflik sosial. 

Menurut Wibowo (2006:47) penyebab konflik yang lain adalah : 

a. Perceptual Distortion ( penyimpangan Persepsi ) 

Orang cendrung bias dalam cara melihat seseorang atau sesuatu. Pada 

umumnya, kita cendrung melihat situasi dengan cara yang menguntungkan 

kita sendiri. 
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b. Grudges (Dendam) 

sering kali konflik disebabkan karena takut kehilangan muka dalam 

berhubungan dengan orang lain dan berusaha berbuat sama dengan orang 

tersebut dengan merencanakan bentuk pembalasan. 

c. Distrust (Ketidak percayaan) 

semakin kuat orang menyangka bahwa apabila individu atau kelompok 

meninggalkan mereka, maka hubungan antara orang dan kelompok 

tersebut diliputi oleh konflik. Renggangnya hubungan antara orang atau 

kelompok disebabkan oleh perasaan bahwa pihak lainnya tidak dapat di 

percaya. 

d. Competition Over Scare Resources (Kompetisi atas Sumber Daya Langka) 

konflik yang terjadi karena dalam distribusi sumber daya disebabkan oleh 

orang yang cendrung menganggap berlebihan atas konstribusinya pada 

organisasi. Perasaan ini menimbulkan tuntutan untuk mendapatkan sumber 

daya lebih banyak sesuai dengan kontribusi yang diberikan, padahal semua 

orang memahami bahwa sumber daya yang tersedia terbatas. 

e. Destructive Critisism (Keritik Bersifat Merusak) 

kritik ini merupakan umpan balik negatif yang membuat marh mereka 

yang menerimanya dan bukannya membantu mereka untuk melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik. 

Menurut Smith, Mazzarella dan Piele sumber terjadinya konflik 

adalah: Unsur komunikasi yang bisa terjadi pada masing-masing atau 

gabungan dari unsur-unsur komunikasi, yaitu sumber komunikasi, pesan, 

penerima pesan dan saluran. 
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a. Struktur organisasi, yang secara potensial dapat memunculkan konflik. 

Tiap departemen/fungsi dalam organisasi mempunyai tujuan, kepentingan 

dan program sendiri-sendiri yang seringkali berbeda dengan yang lain. 

b. faktor manusia. Sifat dan kepribadian manusia satu dengan yang lain 

berbeda dan unik. Hal ini berpotensi memunculkan konflik. 

Mastenbroek, membagi konflik ini menjadi empat, yaitu : 

1. Instrumental Conflicts 

Konflik terjadi karena adanya ketidak sepahaman antar komponen dalam 

organisasi dan proses pengoperasiannya. 

2. Socio-emotional Conflicts  

Konflik ini berkaitan dengan identitas, kandungan emosi, citra diri, 

prasangka, kepercayaan, keterikatan, identifikasi terhadap kelompok, 

lembaga dan lambang-lambang tertentu, sistem nilai dan reaksi individu 

dengan yang lainnya. 

3. Negotiatimg Conflicts 

Konflik negosiasi adalah ketegangan-ketegangan yang dirasakan pada 

waktu proses negosiasi terjadi, baik antara individu dengan individu atau 

kelompok dengan kelompok. 

4. Power and Depedency Conflicts 

Konflik kekuasaan dan ketergantungan berkaitan dengan persaingan dalam 

organisasi, misalnya pengamanan dan penguatan kedudukan yang 

strategis. 
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Soerjono Soekanto, membagi konflik sosial menjadi lima bentuk : 

1. konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua 

individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainnya. 

2. konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat 

perbedaan ras. 

3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang 

terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. 

4. konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya 

kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. 

5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang 

terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada 

kedaulatan negara. 

Di dalam realitas masyarakat, konflik sebagai hal yang harus ada dan 

kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adanya perbean kekuasaan dapat 

dipastikan menjadi sumber konflik dalam sebuah sistem sosial, terutama 

masyarakat yang kompleks dan heterogen. Tidak hanya itu, sumber daya yang 

langka (terutama sumber daya ekonomi) di dalam masyarakat akan 

membangkitkan kompetisi diantara pelaku ekonomi yang merebutkannya dan 

bukan mustahil berujung pada pertikaian akibat persoalan distribusi sumber 

daya tersebut yang tidak pernah merata. Kelompok-kelompok kepentingan 

yang berbeda dalam sistem sosial akan salingmengejar tujuan yang berbeda 

dan saling bersaing. Menurut Lockwood, bahwa kekuatan-kekuatan yang 

saling bersaing dalam mengejar kepetingan masing-masing akan melahirkan 

mekanisme ketidakteraturan sosial (social disorder). Paul B. Horton dan 
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Chester L. Hunt menyatakan, bahwa terotisi konflik memandang suatu 

masyarakat itu dapat menjadi satu karena terikat bersama oleh kekuatan-

kekuatan kelompok atau kelas yang dominan masyarakat. Berbeda dengan 

anggapan para fungsionalis yang memandng nilai-nilai bersama atau 

konsensus anggota masyarakat menjadi suatu ikatan pemersatu, maka dalam 

pandangan teoritisi konflik, konsensus itu meupakan ciptaan dari kelompok 

atau kelas dominan untuk melaksanakan nilai-nilai tertentu yang mereka 

inginkan. (Wirawan, 2012:59). 

Penganut teori konflik menunjukkan persepsi yang sangat berbeda 

dengan kalangan fungsionalis dalam memahami masyarakat. Jika kalangan 

fumgsionalis melihat adanya saling ketergantungan dan kesatuan masyarakat, 

maka kalangan penganut teori konflik justru melihat masyarakat merupakan 

arena di mana satu kelompok dengan yang lain saling bergantung untuk 

memperebutkan “power” dan mengontrol, bahkan melakukan penekanan bagi 

saingan-saingan mereka. 

Menurut Alison dan Wallace, teori konflik memiliki tiga asumsi 

utama, dimana satu dengan yang lain saling berhubungan. Asumsi utama teori 

konflik menegaskan, manusia memiliki kepentinga-kepentingan yang asasi 

dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan itu. 

Asumsi kedua menunjukkan, “power” (kekuasaan) bukanlah sekedar barang 

langka dan terbagi secara tidak merata, sehingga merupakan sumber konflik, 

melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (coercive). Asumsi 

kedua ini menempati posisi sentral bagi perspektif teori konflik. Asumsi 

ketiga, ideologi dan nilai-nilai dipandangnya sebagai senjata yang digunakan 
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oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan 

mereka masing-masing. 

Weber menempatkan konflik dalam posisi sentral dalam menganalisis 

tentang masyarakat. Baginya, konflik merupakan unsur dasar kehidupan 

manusia. Weber menyatakan, “Pertentangan tidak dapat dilenyapkan dari 

kehidupan budaya manusia. Orang memang dapat merubah sarananya, 

obyeknya, arah dasar ataupun pendukungnya, akan tetapi orang tidak dapat 

membuang konflik itu sendiri”. Marx melihat konflik sosial terjadi di antar 

kelompok atau kelas dari pada diantara individu. Hakikat konflik antar kelas 

tergantung pada sumber pendapatan mereka. Kepentingan ekonomi mereka 

bertentangan karena kaum proletariat memperoleh upah dari kaup pitalis hidup 

dari keuntungan, dan bukan karena yang pertama melarat yang terakhir kaya 

raya. 

Banyak teori konflik batas wilayah ini berkembang di indonesia 

termasuk juga sebagi penjabaran undang-undang dan peraturan pemerintahan 

yang ada sinegara ini, kerjasama antar daerah merupakan salah satu tema 

penting untuk memberikan solusi atas maraknya konflik-konflik Sumber Daya 

Alam (SDA). 

 

2.2 Cara Penyelesaian Konflik 

2.2.1 Penyelesaian Konflik di Luar pengadilan 

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 
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tersebut di tunjukkan 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 diantar para pihak dalam forum yang lebih sesuai dengan 

maksud para pihak. 

Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses penyelesaian 

sengketa non litigasi dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu 

atau melibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan 

pihak yang bersifat netral. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbiterase dan Alternatif Penyelesaian sengketa mengartikannya sebagai 

lembagapenyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di 

sepakati para pihak yakni  penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 Ayat 10). 

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat antara hubungan hukum tertentu yang secara tegas 

menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang 

mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara 

arbiterase atau melalui penyelesaiansengketa alternatif, hanya sayangnya 

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

bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai ariterase. 

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 
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bersifat netral. Sebelum mengenal hukum tertulis cara yang ditempuh 

masyarakat adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal (hukum adat 

setempat) 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 ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan saat ini 

menjadikan penyelesaian sengketa atau konflik mulai beralih dari 

penyelesaian dengan cara non litigasi. Penyelesaian sengketa Alternatif adalah 

suatu proses penyelesaian sengketa non litigasi dimana pihak yang 

bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian 

persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. 

Adapun alternatif lain dalam penyelesaian konflik yaitu: 

1. Mediasi (mediation) 

Cara menyelesaian konflik dengan jalan meminta bantuan pihak 

ketiga yang netral. Pihak ketiga ini hanyalah mengusahakan suatu 

penyelesaian secara damai yang sifatnya hanya sebagai penasehat. 

Sehingga pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk memberikan 

keputusan-keputusan penyelesaian yang mengikat secara formal. Mediasi 

sering kali menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak 

sehingga manfaat mediasi sangatlah dapat dirasakan. Manfaat mediasi 

tetap dapat di rasakan meskipun terkadang ada mediasi yang gagal. Hal ini 

dikarenakan adanya mediasi kemudian mengklarifikasikan persoalan dan 

kemudian mempersempit permasalahan yang disengketakan. Dalam 
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menyelesaikan sengketa, mediasi memiliki beberapa ke untungan, antara 

lain: 

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dan 

murah di bandingkan dengan arbitrase dan pengadilan; 

b. Mediasi dapat memperbaiki komunikasi antara para pihak yang 

bersengketa serta menghilangkan konflik yang hampir selalu 

mengiringi putusan yang bersifat memaksa; 

c. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka 

secara nyata; 

d. Mediasi meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi 

masing-masing pihak; 

e. Melalui mediasi, dapat di ketahui hal-hal atau isu-isu yang 

tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak 

disadari; 

f. Mediasi memberikan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap 

peroses dan hasil dari mediasi tersebut. 

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi kemudian diharapkan 

untuk dapat mengurangi ketidakseimbangan posisi para pihak 

sebagaimana yang dirasakan apabila sengketa diselesaikan melalui 

lembaga pengadilan maupun arbitrase (Gatot P. Soemartono, 2006:116). 

2. Arbitrasi (Arbitration) 

Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, cara mencapai 

compromise dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh 

kedua belah pihak atau oleh badan yang kedudukannya lebih tinggi dari 
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pihak-pihak yang bertikai. Seorang arbiter memberikan keputusan yang 

mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang 

hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan 

itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai 

instansi pengadilan nasional yang tertinggi. 

3. Pengadilan (Adjuction) 

Suatu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan, merupakan 

bentuk penyelesaian perkara atau perselisihan di pengadilan oleh lembaga 

negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Didalam potret politik pascal jatuhnya Soeharto 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 melakuakan perundingan, baik antar mereka 

saja maupun dengan mengikut sertakan dengan pihak lain sebagai 

moderator atau juru damai. Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan 

tukar pikiran atau argumentasi untuk menunjukan posisi masing-masing 

guna meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar, 

musyawarah diharapkan membawa penyelesaian konflik dengan terjadinya 

perubahan-perubahan salah satu pihak yang terlibat sehingga 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 
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yang terlibat konflik. Kekerasan fisik mencangkup penggunaan benda-

benda untuk merujuk secara fisik menyakiti, melukai atau membunuh. 

2.2.2 Penyelesaian Konflik Melalui Peradilan 

Istilah peradilan dan pengadilan berasal dari kata dasar “adil” yang 

berarti meletakkan sesuatu pada mestinya. Kata peradilan dan pengadilan 

mempunyai arti yang berbeda akan tetapi terkadang di pakai untuk arti yang 

sama. Peradilan adalah sebuah sistem aturan yang megatur agar supaya 

kebenaran dan keadilan bisa di tegakkan, sedangkan pengadilan adalah sebuah 

perangkat organisasi penyelenggaraan peradilan, dan pengadilan inilah yang 

bisa di sebut lembaga peradilan. 

Lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman 

ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

kekuasaan kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum yang 

meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan 

peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha 

negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Adapun kewenangan atau kompetensi absolut (yurisdiksi) masing-

masing badan peradilan di empat lingkungan peradilan di atur sebagai berikut: 

a. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

pidana dan perdata. 

b. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan 

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. 

c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

tindak pidana militer. 



 29 

d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus 

dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara. 

Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang 

bersengketa tidak tercapai, maka Peradilan Umum (PN) atau Peradilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Yang menentukan jalur yang digunakan adalah status 

siapa yang digugat. Jika tergugatnya adalah Badan Publik Negara, jalurnya 

melalui PTUN; sebaliknya jika tergugat Badan Publik non-negara yang 

digunakan adalah Peradilan Umum. Namun pemohon keberatan tetap bisa 

mengajukan keberatan kepengadilan di wilayah tempat kediamannya jika 

tempat kedudukan Badan Publik jauh. Nanti pengadilanlah yang mengirimkan 

berkas gugatan (keberatan) itu kepengadilan yang lebih berwenang. Ini adalah 

upaya mempermudah pencari keadilan, sekaligus menghindari kemungkinan 

lewat waktu. Selain melalui PTUN, penyelesaian konflik tapal batas wilayah 

antar daerah otonom dapat pula dilakukan melalui MK karena pemerintah 

daerah merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 

1945 sehingga mempunyai legal standing untuk berperkara di MK dengan 

cara mengajukan judicial review terhadap UU pembentukan daerah otonom. 

Cara ini pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar 

melawan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam konflik 

(perebutan) tiga desa yakni Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Tandun 

pada tahun 2003. Namun, setelah MK memeriksa perkara ini, MK melalui 

Putusannya Nomor: 010/PUU-I/2003, menolak permohanan uji materi UU 

Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan UU Nomor 53 Tahun 1999 yang 

diajukan oleh Bupati Kampar Jefry Noer, dan menyatakan Desa Kabun, Desa 

Aliantan dan Desa Tandun masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu. 
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2.3 Batas Wilayah  

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi 

antara dua wilayah yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah wilayah 

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

Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional Departemen dalam 

Negeri telah mendefenisikan batas wilayah yaitu: “pemisah antara daerah satu 

dengan daerah lainnya, dimana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksakan 

penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah”. (Depdagri, 2002:3). 

Artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan 

melampaui batas dearah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

Selanjutnya aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab 

wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut 

dapat dilaksanakan. Menurut aspek yang dapat menunjukan kemampuan 

penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak 

dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil 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 pelaksanaan Undang-undang 

Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka 

meningkatkan tertib dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi-fungsi 

pemerintah yang memerlukan kapasitas batas daerah dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan kewenangan daerah secara nyata dilapangan. (Direktorat 

Perbatasan,2002:2). 
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Pelaksanaan dan penetapan dan penegasan batas daerah dilaksanakan 

oleh Tim yang di bentuk 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 di bentuk oleh Walikota pekanbaru 

4. Tim Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pelalawan dibentuk oleh Bupati 

Masing-masing. 

Dari 4 Tim yang di bentuk inilah yang akan menentukan batas wilayah 

antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan untuk dapat 

dijadikan pedoman bagi kedua wilayah untuk di pedomani 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 antara 

daerah sehingga akhirnya, menimbulkan permasalahan-permasalahan yang 

dapat mengakibatkan konflik antar daerah. 

Tapal batas daerah juga di atur dalam Peraturan Mentri Dalam Negri 

Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan  

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa yang mana di jelaskan bahwa Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal 

usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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2.4 Pandangan Islam Terhadap Konflik 

Konflik merupakan salah satu dari keniscayaan dalam sebuah 

kehidupan manusia. Tidak berlebih jika sebagai ahli berkata bahwa sejarah 

manusia adalah sejarah konflik. Namun demikian, hal ini tidak berarti 

berbagai konflik dan kekerasan agama akan dibiarkan begitu saja tanpa 

adanya upaya-upaya mengelola konflik dan meredamnya. Untuk itu, Al-

Qur’an sebagai sumber nilai tertinggi dalam agama Islam sangat layak 

dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan beberapa terobosan resolusi 

konflik demi terciptanya sebuah kedamaian. Bukankah Al- Qur’an sendiri 

merupakan syifa’ (penawar, obat dan solusi) bagi sebagian problem 

kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah konflik dan kekerasan agama. 

Indonesia, sebagai negeri yang multikultural, yang kaya dengan 

budaya, etnis, suku, ras dan kepercayaan agama, tentu sangat berpotensi besar 

jadinya konflik, baik internal maupun eksternal. Islam sebagai agama yang 

dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, memiliki cara pandang sendiri 

dalam menyikapi berbagai konflik yang terjadi. 

Islam sebagai Agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW 

dengan berbagai ajarannya yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, adalah 

sebuah agama yang tidak pernah merugikan kehidupan para pemeluknya. 

Karena tak satupun dari ajaran-ajaran Islam yang memperbolehkan dan 

mrnghalalkan tindakan kekerasan, teroris, korupsi, membunuh dan lain 

sebagainya. Islam tidak mengenal dan tidak mengajarkan sifat radikal,ektrim, 

Islam sangat menghormati jiwa seseorang. Islam mengajarkan kita untuk 

berdakwah secara santun, karena islam yang disebarkan Nabi membawa misi 
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perdamaian dan bersifat universal “rahmatan lil alamin”, berbagi kasih sayang 

ke semesta alam, tidak hanya perdamaian dan kasih sayang kepada umat Islam 

saja, namun ke semesta alam, lintas aliran, lintas organisasi, lintas negara, 

lintas etnis dan lintas agama. Dalam Surat Al-Anbiya’ ayat 107. Allah SWT 

berfirman : 

            

Artinya : “Dan kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) melainkan 

untuk menyebarkan kasih sayang terhadap semesta alam” 

 

Konsep Islam Rahmatan Lil Alamin yang mengandung nilai universal 

dan sempurna menjadi sebuah pedoman hidup untuk menggapai kebahagiaan 

dalam mengurangi kehidupan, baikdi dunia maupun di akhirat kelak, sehingga 

untuk menggapainya, paling tidak, hubungan atau interaksi vertical (hablun 

minallah) dan horizontal (hablun minanas) harus di perhatikan dan dipahami 

dengan sesungguhnya. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kesehariannya 

tentu melakukan interaksi dengan sesamanya, sehingga hubungan antar 

manusia pun diatur sedemikian rupa dalam Islam, demi terciptanya 

keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupannya. Dalam konteks ini, Islam 

mengajar kan umatnya untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran 

agama Allah, hidup rukun. Menjunjung tinggi nilai persaudaraan, persatuan 

dan kesatuan tanpa permusuhan sebagaimana di Firmankan Allah SWT dalam 

Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 103: 
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Artinya: “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….” 

 

Sejarah panjang peradapan manusia selalu diwarnai konflik dari level 

komunitas terkecil hingga komunitas terbesar yang disebabkan dan di latar 

belakangi oleh berbagai faktor, motif dan kepentingan. Dalam hal ini tentunya 

dibutuhkan upaya untuk merekonsiliasi dan memperbaiki hubungan antara 

pihak terkait demi terciptannya kembali hubungan dan kehidupan yang 

hormonis dan penuh kedamaian. Konsep Islah (rekonsiliasi) dalam konflik 

merupakan salah satu ajaran agama Islam. 

Islah/rekonsiliasi adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat 

harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih. Islam telah 

menawarkan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang mengganggu hubungan dalam keluarga dan sosial 

kemasyakatan agar terjalin nilai  ukhuwah dan keharmonisan dalam kehidupan 

bermasyarakat, ikatan kasih sayang dan keseimbangan alam tetap terjaga, dan 

masyarakat yang penuh dengan rasa kasih sayang dan persaudaraan. Sebagai 

ummat Islam Nusantara yang mempunyai karakter dan sejarah sendiri, sudah 

seharusnya mengambil sikap sebagai muslim yang cerdas dan bijaksana. 

Setiap perbedaan yang ada baik perbedaan agama, perbedaan keyakinan, 

perbedaan ras dan suku, maupun perbedaan pemahaman, jangan sampai 

menyebabkan terjadinya permusuhan dan perpecahan hingga menimbulkan 

konflik kekerasan atas nama agama. 
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 2.5 PenelitianTerdahulu 

Tabel 2.1 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Hasil 

1. Konflik Batas Wilayah 

Di Era Otonomi (Studi 

Konflik Tapal Batas 

Kecamatan Kuantan 

Tengah Dengan 

Kecamatan Benai Di 

Kabupaten Singingi) 

Alkindi  

(2012) 

Hasil penelitian tersebut 

mengidentifikasi beberapa variabel 

penting, pertama masalah politik, 

karena adanya  kepentingan organisasi 

untuk mencari keuntungan dalam 

mengembangkan popularitas dalam 

catur perpolitikan lokal,kedua masalah 

ekonomi, karena adanya perbedaan 

kepentingan dalam masalah tanah yang 

diikuti dengan penyerobotan hak 

menimbulkan konflik terhadap yang 

lemah ( seperti masyarakat adat). 

2 Analisis  Penyelesaian 

Sengketa Batas Tanah 

Di Desa Air Hitam 

Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan 

Puji Lestari 

(2014) 

Hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa sengketa kepemilikan tanah 

antara PT.RAPP dengan masyarakat 

merupakan persengketaan yang bersifat 

vertikal serta melibatkan pemerintah 

selaku pengambilan kebijakan dan BPN 

selaku yang membawahi permasalahan 

persengketaan tersebut,  persengketaan 

tanah di sebabkan karena pembuatan 

Balketan atau parit yang mengenai 

lahan warga dan pihak perusahaan tidak 

mau ganti rugi karena perusahaan tidak 

merasa mengambil tanah masyarakat. 
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3. Analisa Penyelesaian 

Konflik Tapal Batas 

Antara Pemerintah 

Daerah Kabupaten Siak 

dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Pelalawan 

Sri Hartini 

(2016) 

Hasil penelitian Sri Hartini dimana 

masyarakat Desa Delik sangat di 

rugikan dengan adanya sengketa tapal 

batas yang tidak jelas dan urusan 

administratif yang tidak jelas, Desa 

tersebut juga masih terbelakang dari 

desa-desa lain. 

 

 

Penelitian yang penulis lakukan dimana penyebab konflik antara kedua 

belah pihak di sebabkan karena pihak pemerintahan Desa Ukui Dua 

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ingin memajukan atau menggeser tugu 

selamat datang yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak terdahulu serta 

masyarakat setempat. Tugu ini dahulu sudah dijadikan titik koordinat pemisah 

antara Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabuaten Pelalawan. Mendengar pernyataan 

dari Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang ingin menggeser tugu selamat 

datang yang sudah disepakati terdahulu Pemerintahan Kabupaten  Indragiri 

Hulu pun ikut menanggapi persoalan tersebut. Adapun faktor penghambat 

penyelesaian konflik  tapal batas wilayah tersebut yaitu adanya ketidak pastian 

dari Pemerintah Provinsi Riau. 

 

2.6 Definisi Konsep 

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan 

atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, 

kelompok atau individu tertentu. 
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Adapun definisi konsep dalampenelitian ini adalah: 

a. Konflik Batas Wilayah 

Kesalah pahaman atau perbedaan pendapat dan perebutan 

kekuasaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk 

mempertahankan hak masing-masing. 

 

2.7 Konsep Operasional 

Aga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari istilah yang 

digunakan dalam menganalisa penelitian ini, maka disini ditemukan konsepo 

perasional sebagai berikut: 

Tabel 2.2 : Indikator Penelitian 

No Referensi Indikator Sub Indikator 

1. Peraturan Mentri 

Dalam Negri 

Nomor 76 Tahun 

2012 tentang 

Pedoman 

Penegasan Batas 

Daerah 

1. Mengundang Rapat 

Bupati yang Berselisih 

a. Musyawarah  Pertemuan 

Pemerintahan antar 

Pemerintahan Kabupaten 

2. Pemaparan Kondisi 

riil wilayah yang di 

selisihkan  

a. Penyebab  Konflik 

b. Jenis Konflik  

c. Keinginan Masyarakat 

3. Melakukan Pertukaran 

Dokumen dalam Rapat 

a. Musyawarah Pemaparan 

Dokumen Pemerintahan 

antar Pemerintahan 

Kabupaten 

Sumber: Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penegasan Batas Daerah 
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2.8  Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 
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