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BAB II 

TELAAH PUSTAKA  

2.1 Peranan  

Menurut Soerjono Soekamto (dalam Skripsi Romy Syafril 2013: 14) 

Peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya dalam menjalankan 

peranan. Kedua, peranan ialah perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang 

pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.  

Menurut Thoha ( dalam skripsi Putri 2012:14) peranan dirumuskan suatu 

rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau 

karena adanya suatu kantor atau instansi yang mudah dikenal.  

Dengan demikian suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu: 

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

tempat dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu 

didalam masyarakat dalam organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam struktur 

sosial dalam masyarakat. 

Melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya, maka dia 

menjalankan suatu peranan ( Soekanto 1984:237) 
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Berlo (1961:153) analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan 

melalui tiga pendekatan yaitu: 

1. Ketentuan peranan, yaitu pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku 

yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perananya. 

2. Gambaran peranan, yaitu suatu gambaran tentang perilaku yang secara 

actual ditampilkan seseorang dalam membawakan perananya. 

3. Harapan pernan, yaitu harapan orang-orang terhadap perilaku yang 

ditampilkan seseorang dalam menammpilkan peranya.  

Ginting ( dalam Skripsi Robinson, 2010: 26-27 ) para ahli mengemukakan 

bahwa peranan yang perlu ditampilkan pemimpin adalah: 

1. Mencetuskan ide sebagai seorng kepala 

2. Member informasi 

3. Sebagai perencana 

4. Member sugesti 

5. Mengaktifkan anggota 

6. Mengawasi kegiatan 

7. Member semangat untuk mencapai tujuan 

8. Sebagai katalisator 

9. Mewakili kelompok 

10. Memberi tanggung jawab 

11. Menciptakan rasa aman dan; 
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12. Sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinya dan sebagai pemimpin 

kelompok dan mempunyai peran mendorong anggotanya beraktifitas dan 

sambil memberikan sugesti semangat agar tujuan dapat tercapai. Segala 

masukan yang datang dari luar, baik berupa idea tau gagasan, semua harus 

diproses dibawah kordinasi pemimpin.  

  Menurut Sondang (1999:47-48), lima fungsi kepemimpinan yang dibahas 

secara singkat adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha 

pencapaian tujuan 

2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak 

diluar organisasi 

3.Pemimpin selaku komunikator yang efektif 

4. Mediator yang handal dalam mengenai situasi konflik  

5. Pemimpin selaku integrator yang efektif, rasional,  obbjektif dan netral. 

Peranan fasilitator menurut Masmulyadi  ( dalam 

http/www.moeljadi.multiply.com). Seorang fasilitator memilii peranan dan fungsi 

untuk selalu memusatkan perhatian pada seberapa baik peserta pelatihan bekerja 

sama. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa peserta sebuah pelatihan dapat 

mencapai tujuan mereka dalam pelatihan tersebut. Fasilitator sebaiknya 

memberikan kepercayaan kepada masing-masing peserta untuk dapat memikul 

tanggung jawab bersama atas apa yang terjadi dalam proses belajar.  
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 Pembagian peran pada akhirnya akan mampu meningkatkan tanggung 

jawab dalam mencapai tujuan. Sehubungan dengan peran fasilitator, maka 

diperlukan suatu kordinasi dalam suatu kegiatan fasilitasi. Tentang kordinasi ini 

penulis sepakat dengan definisi yang diungkapkan oleh Hasibuan ( 2003: 85 ) 

yang mengatakan: kordinasi ialah kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan 

dan mengkordinasikan unsur manajemen dan pekerjaan para bawahan dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

2.2. Pemerintah  

  Dalam buku Sistem Administrasi Negara Indonesia ( Inu Kencana 2003:: 

132 ) Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “ perintah” yang 

kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut: 

a. Mendapat awalan “pe” menjadikan Kata “pemerintah” berarti badan atau 

organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara 

b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal cara 

perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. 

  Dalam mengelola pemerintahan yang baik dan benar, pemerintah 

hendanya jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban, 

tetapi juga jangan lupa pada ketentraman dan kesejahteraan. Jadi jangan 

hanyamampu berkuasa tetapi juga harus bisa melayani. 

  Pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara 

kedamaian dan keamanan Negara dan mempunyai kekuatuan militer atau 
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mengendalikan angkatan perang.  Dan juga harus memiliki kekuatas legislative 

dalam arti pembuatan Undang-Undang dan juga mempunyai kekuatan financial. 

  Dalam kaitanya dengan konflik pertanahan ini pemerintah memiliki 

keukatan dan kekuasaan besar dalam ikut bagian sebagai fasilitator penyelesaian 

konflik dari segi administrasi maupun pelaksanaanya.  

2.3. Pelayanan Pemerintah 

  Menurut Fitzsimmons 1982 dalam buku SANRI, Inu Kencana 2003 

mengatakan “ Rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan 

dengan memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang 

diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan. 

 Jadi dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa 

yang di berikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan. Ketika masyarakat menghendaki pembuatan Kartu Tanda Penduduk, 

Izin Mengemudi, dan lain-lain dikerjakan dengan waktu yang singkat dengan 

biaya relative murah dan mutu yang terbaik. Jadi, bila mereka terima adalah 

pembuatannya dikerjakan berlarut-larut, biaya yang dikeluarkan cukup besar dan 

tidak transparan, serta kemudian mutu surat izin tersebt buruk, tidak bisa dibaca, 

salah tanggal dan nama atau keliru lokasi maka masyarakat dtidak puas. 

  Jadi yang namanya pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sebagai 

berikt: 

1. biaya harus relative lebih rendah 
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2. waktu untuk mengerjakan relative cepat, dan  

3. mutu yang diberikan relative lebih bagus. 

Namun demikian, tidak semua keinginan masyarakat harus diikuti oleh 

pemerintah sebagaimana di Negara- Negara liberal. Contohnya permintaan akan 

didirikan lokalisasi seperti : 

1. izin perjudian 

2. izin pelacuran 

3. izin penjualan senjata api 

4. izin foto cabul 

Hal tersebut diatas tidak sepatutnya diizinkan karena bersifat dekadenasi 

moral dan pemerintah harus mengantisipasinya. 

2.4. Konflik Pertanahan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:645), sengketa adalah 

segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau 

pembantahan timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu 

pihak ( orang/ badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik 

terhadap status tanah, priorotas maupun kepemilikanya dengan harapan dapat 

memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku. 

Menururt Mudzakir dalam bukunya ia mengatakan bahwasan persoalan 

pertanahan dan persengketaan tanah secara masal dapat mempengaruhi upaya 
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membangun dan menguatkan Negara Republik Indonesia dan dapat 

merenggangan kohesi nasional dalam wadah negara yang bhineka tunggal ika. 

Dalam keputusan Kepala BPN RI No 34 Tahun 2007 tentang petunjuk 

teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan disebutkan bahwa 

masalah pertanahan meliputi masalah teknis, sengketa, konflik dan perkara yang 

memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Dalam keputusan tersebut, disebutkan 

pula bahwa, permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat atau Badan Pertanahan Nasional Republi Indonesia, dipusat maupun 

daerah beraitan dengan system perundang-undangan, administrasi pertanahan, 

atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.  

Sedangkan peraturan kepala BPN RI No 3 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan pengkajian dan penagnan kasus pertanhan memberikan batasan 

mengenai apa itu kasus pertanahan. Pasal 1 angka 1 Perka BPN tersebut 

menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau Perka 

pertanahanyang disampaikan kepada BPN RI untuk mendapatkan penanganan, 

penyelesaian sesuai dengan ketenyuan peraturan dan kebijakan pertanahan 

Nasional. 

Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang 

merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari 

pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah 

lingkungan fisik maupun lingkungan social Koentjaraningrat (1982:103) 

Rusmadi 1991: 22, Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan 

bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria ialah proses interaksi 
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antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan 

kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang 

berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di 

atas tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber konflik besifat struktural 

misalnya beragam kesenjangan. 

Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adaya 

perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data 

atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau 

perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur 

pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis 

merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum 

tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi 

tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah 

ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian 

secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Menurut Maria. S.W. Sumardjono, secara garis besar peta permasalahan 

tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu : 

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, 

proyek perumahan yang diterlantarkan dan lain-lain; 

2.  Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform; 

3. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan; 

4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; 

5. Masalah yang berkenaan dengan Hak Ulayat masyarakat hokum adat. 
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Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa 

hukum tanah, antara lain : 

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai 

pemegang hak yang sah atas tana berstatus hak, atau atas tanah yang 

belum ada haknya: 

2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yan  

digunakan sebagai dasar pemberian hak 

3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan 

peraturan yang kurang atau tidak benar 

4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek social 

praktis. 

Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada 

pihak yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan. 

Oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut 

tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan 

beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan. Permasalahan tanah 

makin kompleks dari hari ke hari, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan 

manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi Undang-

Undang Pokok Agraria di lapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan 

mendapatkan  ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertikal maupun 

horizontal yang makin menajam.  

Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan sesungguhnya 

bukanlah hal baru. Tanah tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata 
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melainkan juga sebagai alat utuk berspekulasi (ekonomi) sekarang ini 

kelihatannya tanah sudah menjadi alat komoditi perdagangan yang dapat 

dipertukarkan. 

2.5. Sengketa Pertanahan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu 

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertiakian atau perbantahan. Konflik atau 

sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak 

atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi 

juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang 

lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki 

seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. 

Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama 

dengan “conflict” atau “dispute”. Keduanya mengandung pengertian tentang 

adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi 

keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap 

menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata 

sengketa Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa 

dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara 

langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyeba kerugian atau pihak lain. 

Menurut Margono 2000: 85 Sengketa yang terjadi saat ini antara lain 

terdiri atas: 

1. Sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah), 
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2. Sengketa bisnis yang rumit serta erat dengan unsur keuangan, perbankan 

modern, peraturan perundangan, etika, pemebuhan kontrak dan sebagainya,  

3. sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan 

hubungan administras  pusat-daerah dan  

4. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi 

Negara dan perhatian masyarakat internasional. Konflik pertanahan 

sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun dimensi konflik makin terasa meluas 

di masa kini bila dibandingkan pada masa kolonial.  

Menurut Luthfi 2001, Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan 

adalah : 

a. Pemilikan/Penguasaan tanah yangtidak seimbang dan tidak merata; 

b. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian; 

c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah; 

d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak 

ulayat) 

e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam 

pembebasan tanah. 

Sedangkan menurut Achmad Sodiki 2012 : 59 Sebab-sebab sengketa 

yaitu: 

1. Kebijaksanaan Negara Masa Lalu 

Pada Zaman Hindia Belanda pengakuan terhadap eksistensi hukum adat 

yang tercermin dari pasal 131 I.S tetap saja tidak melindungi hak-hak adat seperti 

hak ulayat sehingga timbul sengketa batas antara wilayah hukum adat dengan 
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wilayah konsesi perkebunan. Pemerintah dianggap melanggar wilayah hukum 

adat ( hak ulayat).  

Kelonggaran atau izin yang diberikan oleh pemerintah jepang 

memperbolehkan rakyat menggarap tanah-tanah perkebunan tersebut dalam 

rangka pemenuhan bekal perang melawan sekutu, dianggap sah oleh rakyat 

sehingga banyak tanah perkebunan yang terus berkurang luasnya. 

Tidak bisa disangkah bahwa semasa memperjuangkan mempertahankan 

kemerdekaan, rakyat bekerja sama dengan gerilyawan membantu perbekalan, 

yang diperoleh dengan memnggarap tanah perkebunan. Pembumihangusan pabrik 

atau pohon milik musuh dianggap sebagai tindakan yang heroic.  

Akibat selanjutnya setelah kekuasaan ada ditangan pemerintah Indonesia 

merdeka, pemerintah mewarisi konflik dengan rakyat tersebut karena baik 

pemerintah maupun rakyat merasa berhak memiliki dan mengelola kebun.  

2. Kesenjangan Sosial 

Pengambilalihan dengan pengelolaan kebun seringkali diikuti pula dengan 

segala budaya kebun yang dibangun oleh pemilik kebun lama, yaitu semata-mata 

mementingkan penguasa dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi 

kurang memperhatikan masyarakat sekelilingnya. Hal itu juga tercermin masih 

adanya indikasi besarnya gaji antara pucuk pimpinan kebun dengan buruh seperti 

langit dengan bumi. Kebun lalu menjadi tempat yang esklusif dari lingkungan 

sekitarnya. Kebun lalu menjadi semacam enclave kemewahan ditengah-tengah 

kemiskinan rakyat disekitar kebun. Akibatnya tidak ada rasa memiliki masyarakat 

disekitar kebun terhadap keamanan dan kelestarian perkebunan tersebut. 



28 
 

Kesenjangan sosial demikian meningkatkan  kecemburuan sosial yang 

melahirkan pikiran sederhana bahwa keberadaan kebun kurang bermanfaat bagi 

rakyat disekitarnya. Meningkatkan pengetahuan rakyat dan dengan pikiran yang 

sederhana pula rakyat cepat terpancing melakukan tindakan yang dikategorikan 

melanggar hukum misalnya ada bagian tertentu dari areal kebun yang sengaja 

tidak ditanami untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air, pemilik 

kebun sudah dianggap menelantarkan tanah dan hal ini menjadi alasan untuk 

menduduki kebun secara paksa. 

Kelangkaan tanah yaitu terbatasnya luas tanah pertanian yang relative 

terus berkurang terutama dijawa dihadapkan pada kebutuhan tanah karena 

semakin bertambahnya penduduk. Disamping itu proses kehilangan tanah yang 

terjadi karena kebutuhan lahan untuk industry baik untuk pabrik maupun industry 

perumahan dan lapangan golf serta bentuk konversi peruntukan tanah lainya terus 

berlanjut hingga sekarang. Akibatnya lapar tanah akan semakin akut akan terjadi 

penanaman sampai ke puncak-puncak gunung yang akan dengan susah payah 

untuk dibendung oleh pemerintah, demikian ramalan E. de Vries. 

3. Lemahnya Penegakan Hukum 

selama Hindia Belanda maupun pada masa Orde Baru ( sebelum tahun 

1997) sangat kecil pendudukan tanah oleh rakyat secaa besar-besaran. Aparat 

keamanan kebun yang dibantu baik tentara maupun polisi cuup menjamin 

keamanan kebun, sehingga kebun terlindungi. Namun menjelang dan pergantian 

rezim, wibawa aparat keamanan bai tentara maupun polisi demikian merosot.  

Peristiwa politik di Ibukota yang dibarengi dengan kerusuhan pembakaran, 
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penjarahan telah merembet ke daerah-daerah, sehingga memicu pula keberanian 

“rakyat” untuk mengambilalih tanah-tanah perkebunan.  

Sekalipun telah dilaporkan pada aparart keamanan (polisi), namun karena 

luaasnya tanah perkebunan yang diduduki rakyat, sebagian besar sulit 

dipertahankan. Bahkan banyak aparat yang tidak berdaya. Pendudukan bahkan 

banyak dilakukan pada malam hari yang bukan saja melibatkan rakyat biasa tetapi 

juga aparat pemerintah sendiri, bahkan oleh sebagian buruh perkebunan sendiri. 

Pendudukan tanah diduga telah direncana dengan matang baik 

peralatannya maupun organisasinya, sehingga baik transportasi, peralatan maupun 

biaya sudah dipersiapkan. Model ini yang nampak sebagai organized crime terjadi 

bukan saja melibatkan rakyat setempat tetapi orang-orang dari luar kota yang 

menghubungkan orang-orang dari kota sekitarnya. 

4. Tanah Terlantar 

Sekalipun belum didapatkan angka yang pasti tetapi diduga banyak sekali 

tanah perkebunan HGU yang terlantar secara fisik tetapi belum jelas setatus 

hukumnya. Hal ini mudah memancing masala, oleh karena pada umumnya rakyat 

disekitar kebun sangat membutuhkan lahan untuk menyambung kehidupanya. 

Setiapkali rakyat yang nekat mengambil sisa-sisa hasil tanaman kebun yang sudah 

berakhir HGU nya terpaksa harus berurusan dengan aparat karena dianggap 

mencuri. Umumnya rakyat mengira dengan berakhirnya HGU tanaman sisa yang 

masih tersisa menjadi milik Negara pula. 

Tanah terlantar juga bisa terjadi karena pemegang HGU tidak lagi 

mempunyai modal kerja untuk mengusahakan tanahnya, atau tanaman yang ada 
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tidak menghasilkan keuntungan karena tidak dipelihara dengan baik, harga yang 

merosot diasaran, atau dalam sengketa dengan rakyat, masa berlakunya HGU 

telah habis sehingga tidak jelas siapa pengelola tanah tersebut. Ini menjadikan 

bekas HGU tersebut seperti tanah yang tak bertuan. Setiapkali prosedur/norma 

untuk menyatakan tanah tersebut terlantar juga tidak bisa mudah dilaksanakan. 

5. Sebagai Tanah Adat 

Pembukaan areal baru HGU seringkali memunculkan maslah reclaiming 

yakni tuntutan kembalinya hak adat kepada pemegang HGU. Seringkali memang 

batas tanah ulayat dan tanah Negara bebas tidak jelas, sebagaimana apa yang 

terjadi pada masa Hindia Belanda (St.1937-560). 

Pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat secara konstitusioanal 

ada pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960 ( LN1960-104, TLN 2043) pasal 

3, pasal 5 dan 18B UUD 1945. Bagi pemerintah persoalanya seringkali terletak 

siapa sesungguhnya yang berhak mewakili komuitas masyarakat adat yang 

demikian itu. Padahal banyak kasus ganti rugi tanah telah diberikan yakni berupa 

rekognisi sebagaimana dimaksud oleh UUPA /1960. Peluang untuk dilindungi hak 

adat ini terbuka apabila pemerintah daerah memperhatkan PMA No.5 Tahun 

1999. Keberadaan masyarakat hukum adat harus diformalkan dalam bentuk 

peraturan daerah, sampai saat ini yang telah diakui mempunyai legal standing 

dalam gugatan dipengadilan barulah WALHI ( Wahana Lingkungan Hidup). 

Ketidak pedulian terhadap sumber kehidupan masyarakat adat hanyalah akan 

menuai badai sengketa dikemudian hari.  
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Berdasarkan Keputusan BPN RI No 34 Tahun 2007 tentang petunjuk 

teknis penangana dan penyelesaian masalah pertanhan, sengketa pertanahan 

adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan persepsi antara orang 

perorangan dan atau badan hukum mengenai status penguasaan dan status 

kepemilikan.  

Definisi mengenai sengketa pertanhan, mendapat sedikit penekanan dalam 

peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian 

dan penanganan kasus pertanahan, yang mengatakan bahwa sengketa pertanahan 

adalah perselisihan pertanahan antara oran perseorangan, badan hukum.atau 

lembaga yang tidak berdampak secara sosio politis. 

 Permasalahan sengketa pertanahan ini menunjukan bahwa penggunaan, 

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

rangka mencari solusi atas berbagai berbagai masalah pertanahan harus dilakukan 

secara hati-hati. Untuk kondisi social budaya dan hukum tanah pada masyarakat 

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

agar tidak menimbulkan disintegrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Sengketa atas tanah adat yang sering terjadi saat ini disebabkan adanya 

perubahan sosial dalam kehidupan suku bangsa dengan pengaruh asing yang 

masuk melalui jalur-jalur perdagangan, agama dan pemerintah. Ada beberapa 

factor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah, antara lain: 

1. Terjadinya perubahan pola pemikiran atau penguasaan atas tanah adat. 

2. Tanah yang semula bernilai sosial 
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3. adanaya perbedaanpersepsi mengenai status tanah adat antara pemerintah dan 

masyarakat adat. 

4. Hubungan kekerabatan pada suku-suku bangsa yang mula renggang. 

5. Harga tanah yang meningkat dengan cepat. 

6. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/ haknya. 

7. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. 

Banyak sekali penyebab timbulnya sengketa tanah disebabkan berbagai 

macam penyebab, bergantung pada kondisi dan wilayah daerah masing-masing 

serta hukum daerah yang mengatur tentang permasalahan tanah. Tetapi 

berdasarkan kejadian dilapangan dapat diakumulasikan bahwa penyebab sengketa 

tanah ataupun sengketa batas tanah ini disebabkan oleh pembatasan lahan antara 

masyarakat dan perusahaan yang tidak jelas, serta kurang perduli pemerintah 

terhadap warganya dan juga kurang sosialisasi terhadap masyarakat untuk 

pentingnya memahami UU Agraria, dan kurangnya komuniasi yang dibangun 

dengan masyarakat daerah tersebut. Dalam hal ini membangun komunikasi sangat 

penting untu menunjukan kepedulian pemerintah kepada masyarakat dan diikuti 

dengan tindakan penyelesaian yang efektif dan efesiensi. 

2.6. Kepemilikan Tanah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) kata milik secara 

terminology 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. 
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Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2007) adalah 

permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Sedangkan menurut 

pengertian secara luasnya tanah memiliki pengertian sebagai permukaan bumi 

yang terbatas dan ditempati oleh suatu bangsa yang diperintah suatu Negara atau 

yang menjadi daerah. Sedangkan menurut Poerwadaminta, 1960  mengatakan 

bahwa tanah lebih sering dikenal dengan agraria yang berasal dari bahasa latin ( 

ager ) yang artinya tanah atau sebidang tanah. 

Hak milik menurut UUPA adalah hak turun –temurun, terkuat, dan 

terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Menurut pendapatnya Soimin, 

1994 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 perpindahan hak. 

Hak milik diatur dalam KUHP perdata dan setelah diundangkanya UUPA, 

hak tersebut masih berlaku dalam pengertian yang umum, yaitu sebagai 

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

dinyataan 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 atau peraturan umum yang diadakan oleh 

kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu asal tidak mengganggu hak 

orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan ha itu 

untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan 

menurut ketentuan undang-undang. Terkait hak milik ini diatur lebih lengkap 

dalam Undang-uindang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 20-27. Landasan idil dari hak 
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milik di Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945 dan landasan ini tidak hanya 

didasari salah satu pasal dalam UUD 1945, tetapi oleh pancasila dan UUD sebagai 

suatu keseluruhan. 

Beberapa hal yang membedakan hak milik dengan hak-hak tanah yang 

lainya yaitu: 

1. Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang; 

2. Hak milik dapat digadaikan; 

3. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah, wasiat, 

dan tukar menukar; 

4. Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela dan; 

5. Hak milik dapat diwakafkan. 

Ada beberapa cara untuk memperoleh hak milik antara lain adalah: 

b. Pengakuan ( toeegening) : adalah hak milik diperoleh atas benda yang tidak 

ada pemiliknya  ( res nullis). Res nullis hanya dapat dilakukan oleh benda 

yang bergerak. 

c. Perlekatan ( natrekking): artinya cara memperoleh ha milik terhadap suatu 

benda yang bertambah besar atau berlipat ganda karena alam; 

d. Daluwarsa ( verjaring) :  manakala jangka waktu penguasaan terhadap suatu 

benda terlampaui dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang; 

e. Pewarisan dan penyerahan : ahli waris memperoleh hak milik atas harta 

warisan yang diwariskan pewaris. Sementara itu, hak milik yang diperoleh 
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melalui penyerahan pada prinsipnya terjadi karena adanya perbuatan hukum 

yang memindahkan hak milik dari seseorang kepada pihak lain. 

2.7. Sengketa Dalam Kepemilikan Tanah 

  Sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, 

pertengkaran atau pembantahan ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007). Sengketa 

merupakan perbedaan antara dua orang atau lebih dimana ada sebuah objek yang 

diperebutkan dan saling klaim bahwasanya objek tersebut milik merekadan milik 

sah. Menurut Soemardjono, 2008 ia mengatakan peran Negara dalam mengatur 

urusan masyarakat. 

 Sumber sengketa menurut Muljadi 2001 yang mengatakan bahwa akibat dari 

sumber sengketa ini yaitu: 

a. Kekurangan Informasi 

b. Kesalahan Informasi 

c. Perbedaan Pendapat/ Pandangan 

d. Interpretasi terhadap data dan 

e.  perbedaan penafsiran terhadap prosedur. 

 Sengketa Agraria yang bersifat structural merupakan sengketa agrarian 

yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan. Kebijakan 

dibidang agraria yang lebih memperioritaskan pembangunan perkebunan berskala 

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

semakin akses masyarakat terhadap penguasaan tanah. Akses masyarakat terhadap 

tanah merupakan indicator dalam membangun kedaulatan Negara secara ekonomi, 

politik, sosial, dan kebudayaan (Winoto, 2007). 
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 Faktor penyebab permasalahan yang lain dari bpersengketaan tanah ini 

adalah karena rohaniah dari manusia tersebut tidak berjalan dan yang meraka 

fikirkan hanyalah materi dan kebutuhan fisik mereka saja. Seperti permasalahn 

yang timbul di Dusun II Rumah III ini adalah sebagai contoh manusia yang tidak 

memiliki iman karena tanah yang sudah di garap selama  belasan tahun diklaim 

milik perusahaan tersebut. 

2.8. Prosedur Penyelesaian Konflik Pertanahan 

Beragamnya persoalan sengketa HGU, kiranya tidak ada satu cara yang 

tepat untuk semua persoalan HGU. Yang bisa dilakukan adalah sesuai apa yang 

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

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

Pada umumnya rakyat enggan melakukan tuntutan lewat pengadilan 

karena kebnyakan tidak memiliki bukti-bukti formal, seperti sertifikat. Jalan yang  

banyak ditempuh yakni non-litigasi (diluar pengadilan) bahkan melalui jalan-jalan 

tekanan massa, lobbying politik melalui wakil-wakil rakyat di DPR atau DPRD. 

Lewat tekanan dan bargaining politik, lembaga politik menjadi ajang 

penyelesaian konflik hukum. Imbas penyelesaian hukum lewat jalur politik, 

sebagai bagian dari euphoria jalur alternative politik dipakai sebagai ganti dan 

cara menghaluskan kekerasan. 

Akan tetapi jika jalur kedua itu buntu, maka cara pendudukan secara paksa 

dilaksanakan dengan harapan jalur legal ini akan berproses menjadi semi legal 

dan arti semi legal menjadi legal. alur pikirnya adalah sebagai berikut : 

pendudukan secara paksa secara masal, secara psikologis membangkitkan 
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keberanian dari pada dilakukan secara sendiri sendiri. Ini sekaligus menjadi tase-

case, apakah aparat akan bertindak tegas atau tidak. Jika ini berhasil dalam arti 

tida ada tindakan hukum, serta keadaan itu dapat dipertahankan dalam tempo yang 

lama, diiringi dengan usaha mengamankan apa yang telah diperolehnya akan 

menimbulkan suatu keadaan yang semi legal. Artinya sekalipun tidak memiliki 

dasar secara formal, tetapi telah dapat menikmati dengan cara menanam dan 

mengambil hasilnya. Keadaan ini semakin menguntungkan karena Kepres 

32/1979 menyatakan bahwa tanah-tanah HGU hanya dapat diperpanjang masa 

haknya jika diareal tersebut tidak terjadi sengketa/ diduduki rakyat. . Hanya 

bagian HGU yang bebas konflik hanya dimohonkan perpanjanganya.tahap 

selanjutnya ialah menunggu masa habisnya HGU.begitu habis masa HGU dan 

tanah jatuh kepada  tangan Negara, kesempatan memperoleh hak atas tanah 

semakin dekat karena dalam ketentuan kepres 32/1979 juga ditentukan jika tanah 

HGU yang diduduki rakyat itu telah menjadi desa yang tertata rapi maka hal itu 

sangat memungkinkan diberikan kepada rakyat. 

 Inilah finalisasi benntuk legal yang dimaksud dalam proses tersebut. 

Selama hokum masih belum bias ditegakan agaknya cara inilah yang marak 

apalagi nuansa menjelang pemilu janji politik unutk memenangkan dengan 

mengusahakan sertifikat selalu dipakai unutk menarik massa. Apakah cara akan 

dilakukan lewat pengadilan atau diluar pengadilan sangat bergantung pada 

masing-masing pihak mengenai pilihan arena manakah yang akan dipilih . bagi 

pihak pemegang HGU lebih suka di muka pengadilan karena umumnya mereka 

mempunyai bukti formal yang kuat. Sebaliknya bukti demikian tidak dipunyai 
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oleh rakyat kecuali mengandalkan saksi-saksi yang masih hidup untuk 

menguatkan dalih bahwa tanah yang masih dituntut dulu miliknya atau 

dikuasainya. Dapat dikatakan, rakyat yang menuntut kembalinya lahan tidak ada 

yang menuntut dimuka pengadilan sekalipun mereka dibela oleh LBH-LBH 

daerah.  

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di  dalam 

Pasal 2, mengenai Hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa 

kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah berupa: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

b. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 

Berdasarkan wewenang tersebut, walaupun secara tegas tidak diatur, 

namun wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah ada pada 

Negara Republik Indonesia yang kewenangannya diserahkan kepada Kepala 

Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan 

sebagai landasan operasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa hukum 

atas tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian 

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. PMNA No.3 Tahun 1999, PMNA 
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No. 9 Tahun 1999 serta dasar operasional dalam Peraturan Presiden No.10 tahun 

2006 tentang Badan Pertanahan nasional Pasal 2 Perpres No. 10 Tahun 2006 

mengatur secara tegas tugas dari BPN yang di dalamnya menyatakan bahwa BPN 

bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, 

regional dan sektoral. Pasal selanjutnya dalam peraturan tersebut menyebutkan 21 

fungsi dari BPN, dimana salah satu fungsinya yaitu melakukan kegiatan 

pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang 

pertanahan.  

Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dibentuk Deputi Bidang 

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Konflik atas tanah 

ulayat adalah satu dari masalah konflik pertanahan yang rumit untuk dicarikan 

solusinya. Dalam konflik pertanahan ini, selain berdampak pada persoalan 

ekonomi juga dapat menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas. Bentuk suatu 

penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para 

pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan 

sengketa. Menurut Nader dan Todd dalam bukunya Sulastriyono para pihak dapat 

mengembangkan beberapa strategi atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa 

seperti : 

a. Lumping it atau membiarkan saja kasus itu berlalu dan mengangap 

tidak perlu diperpanjang. 

b. Avoidance atau mengelak yaitu para pihak yang merasa dirugikan 

memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan 
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c. Coercion atau paksaan yaitu satu pihak memaksakan pemecahan pada 

pihak lain, misalnya debt collector. 

d. Negotiation atau negosiasi yaitu dua pihak berhadapan merupakan cara 

pengambil keputusan. 

e. Mediation atau mediasi adalah campur tangan dari pihak ketiga untuk 

menyelesaikan sengketa tanpa memperdulikan bahwa kedua belah 

pihak yang bersengketa meminta bantuan atau tidak. Orang yang 

bertindak sebagai mediator seperti Kepala Desa/Camat, Kepala 

Pemerintah dan Hakim dan sebagainya. 

f. Arbitration atau arbiterasi yaitu jika kedua belah pihak ketiga yakni 

arbitrator/arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula 

sepakat aka menerima keputusan apapun dari arbitratos tersebut. 

g. Adjudication atau pengajuan sengketa ke pengadilan yaitu adanya 

campur tangan dari pihak ketiga (pengadilan) untuk menyelesaikan 

sengketa dan hasilnya ditaati oleh para pihak yang bersengketa.  

Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, dapat juga 

dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa. Bisa juga dengan 

perantara melalui wakil atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing. 

Menurut Harsono berbagai kasus-kasus pertanahan, dapat dikelompokkan menjadi 

dua kelompok yaitu pertama sebagai sengketa yang terjadi di luar badan 

pengadilan, pada umumnya diusahakan untuk dapat diselesaikan oleh aparat BPN. 

Dan kedua sengketa yang timbul karena terjadinya sengketa perdata, atau terjadi 
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sengketa Tata Usaha Negara dan penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan 

negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Bertitik tolak dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua 

sengketa dapat diselesaikan dengan satu jenis pemecahan. Bentuk-bentuk 

penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok utama yakni 

yang pertama dilakukan oleh salah satu pihak, kedua dilakukan oleh pihak-pihak 

yang bersengketa saja, dan yang ketiga melibatkan pihak ketiga. Bentuk 

penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihakpihak yang bersengketa 

adalah negosiasi. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian diadik 

untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan tanpa campur tangan atau 

bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian model ini tidak berdasarkan 

peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri. 

Sedangkan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi 

penyelesaian yang berbentuk ajudikasi, arbitrase, dan mediasi. Bentuk-bentuk 

penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya 

adalah bentuk penyelesaian ini bersifat triadic karena melibatkan pihak ketiga, 

sedangkan perbedaannya adalah ajudikasi merupakan penyelesaian yang 

dilakukan oeh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan, 

dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan 

apa yang menjadi kehendak para pihak. Berbeda dengan ajudikasi, arbitrase 

merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga dan keputusannya 

disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi adalah bentuk 

penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang 
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bersangkutan untuk mencapai persetujuan. Maka dari itu penyelesaian dan 

pencarian solusi dalam masalah sengketa hak milik ini harus diselesaikan dengan 

hati-hati, agar pencapaian solusi yang bijak dan tidak menimbulkan maslah baru 

serta semakin membuat kedua belah pihak merasa dirugikan, tidak hanya dari segi 

waktu, dan biaya, semoga penyelasaian sengkketa tanah hak milik ini dapat 

diselesaikan dengan cara-cara yang normative dan memberikan manfaat bagi 

semua pihak. 

2.8.1. Tekhnik Penyelesaian  

  Pedoman analisis penyelesaian sengketa menurut Widjaja, (2001:46) 

Tekhnik Penyelesaian adalah Tekhnik 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 negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak 

yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari 

kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator yang tidak 

berwenang memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak umtuk 

menyelesaikan persoalan- persoalan yang dikuasakan kepadanya. 

  Para ahli mengemukakan makna mediasi secara etimologi dan 

terminology. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “ 

mediare” yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukan pada peran yang 

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 
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menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “ berada ditengah “ 

juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam 

menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang 

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para 

pihak yang bersengketa. 

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” , kata mediasi memberikan arti sebagai 

proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan  

sebagai penasihat. 

  Penjelasan mediasi secara etimologi ini lebih menekankan keberadaan 

pihak ketiga atau pihak yang bertugas sebagai penengah antara kedua belah pihak 

yang bersengketa dan hanya menjelaskan sifat bagaimana mediasi itu, tanpa ada 

menjelaskan mediasi secara mendalam.  

b. Konsiliasi. 

  Konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan yang berarti bahwa proses penyelesaian tersebut dilakukan secara 

damai apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menemukan solusi 

yang bersahabat. Konsiliasi mencakup berbagai ragam metode dimana suatu 

sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan pihak pemerintah jika dalam 

konteks sengketa dalam negeri . 

  Konsiliasi juga merupakan kombinasi antara penyelidikan dan mediasi. 

pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai 

kemiripan dengan mediasi. pembedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini 
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adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan 

dengan mediasi. karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus 

dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi 

akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta –fakta 

yang diberikan para pihak disertaib kesimpulan dan usaha penyelesaian sengketa. 

c. Negosiasi.  

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan negosiasi sebagai 

proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima 

guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainya. 

Karakteristik utama dalam negosiasi adalah senantiasa melibatkan orang, baik 

sebagai individual maupun perwakilan organisai. Memiliki ancaman terjadinya 

atau didalamnya mengandung kkonflik yang terjadi mulai dari awal sampai 

terjadinya kesepakatan dalam akhir negosiasi. Menggunakan cara –cara 

pertukaran sesuatu, baik berupa tawar menawar maupun tukar menukar. Hampir 

berbentuk tatap muka, yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupuhn 

ekspresi wajah.  

  Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal dimasa depan atau sesuatu hal 

yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Ujung dari negosiasi adalah adanya 

kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu 

misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. 
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2.8.2. Tekhnik Ketepatan Waktu 

  proses penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah tanpa mengulur-

ngulur waktu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.  

a. Efesiensi. 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indnonesia efesiensi yaitu ketepatan atau 

tepat dalam mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang waktu dan biaya dan 

mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna dan tepat guna. 

  Sedangkan definisi fesiensi adalah penggunaan sumber daya secara 

minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efesiensi menganggap bahwa 

tujuan –tujuan yang benar telah ditentukan dan berusahan untuk mencari cara 

yang paling baik untuk mencapai tujuan –tujuan tersebut. 

  Efesiensi juga diartikan sebagai Suatu kemampuan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan sebuah konsep perhitungan ratio 

antara keluaran output  dan masuan input, misalnya dalam penyelesaian dikatakan 

efesiensi apabila dalam pencapaian penyelesaianya lebih cepat. Prinsip efesiensi 

dikehendaski berjalan lancar dalam mencapai tujuannya, maka harus diusahakan 

penghematan disatu pihak dan peningkatan produtifitas dilain pihak.  

  Efesiensi dari segi hasil dimana terjadinya perbandingan antara hasil 

minimum yang ditetapkan dengan hasil rill yang dicapai. Dikatakan efesiensi 

apabila hasil rillnya lebih besar dari pada minimal dari hasi yang ditetapkan. 

b. Efekifitas. 
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  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektifitas berarti ada 

efeknya berarti membawa hasil, sedangkan dalam definisinya yaitu suatu 

pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan –tujuan yang tepat dari 

serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa 

pilihan lainya.  

  Efektifitas juga Merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

dengan kata lain, seorang manajer efektif apabila ia dapat memilih pekerjaan yang 

harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. 

2.9. Usaha Preventif dan Penyelesaian Sengketa 

Dalam buku achmad Sodiki, 2012: 68 usaha preventif dan penyelesaian 

sengketa yaitu: 

 Pertama, terhadap tanah HGU yang masih dikelola dengan baik perlu 

dijaga kelestariannya, sebab menurut UUPA setiap orang atau badan hukum yang 

mempunyai hak suatu atas tanah pertanian pada asasnya diwajiban mengerjakan 

atau mengusahakanya sendiri secara aktif dan mencegah cara-cara pemerasan. 

Bahwa hukum dalam dunia bisnis harus mampu menjamin certainty 

(kepastian), predictability ( bahwa setiap kasus yang sama harus diputus sama), 

calculability ( bahwa setiap ketentuan yang menyangkut financial harus dapat 

diperhitungkan terlebih dahulu). Ini semua berhubungan setiap keputusan 

dibidang bisnis harus dapat menjangkau kemungkinan apa yang terjadi untuk 

masa depan. Betapa penarikan investor asing kedalam negeri mengalami 

hambatan karena dari tiga hal tersebut diatas urang mendapatkan jaminan nyata 



47 
 

dari pemerintah. Kemudahan-kemudahan yang diakibatkan oleh perubahanya 

masa HGU menjadi 95 tahun sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal 

yang baru disahkan apabila ketiga factor tersebut diatas utamanya kepastian 

hukum tiak bisa dijamin tegaknya. 

Sebaliknya kewajiban investor untuk bina lingkungan, misalnya 

mengakomodasi tenaga kerja masyarakat setempat, adalah bagian dari upaya 

integrasi kepentingan investor dengan kepentingan masyarakat. Hukum 

hendaknya dapat memlihara berbagai kepentingan itu hingga menjadi serasi. 

Investor sebagai pemodal ( pemilik capital ), seharusnya bukan mengejar 

keuntungan semata dengan mengorbankan rakyat sebagaimana kapitalisme kuno, 

tetapi harus mampu menjadi kapitalisme yang mampu menebarkan keadilan dan 

kesejahteraan sosial ( compassionate capitalism ). 

Ternyata perkebunan-perkebunan yang mempunyai kepedulian sosial yang 

tinggi tidak banyak gangguan terhadap keberadaan perkebuanan tersebut. Suatu 

hal yang sangat rasionanl, karena rakyat miskin disekitar perkebunan tersebut 

merasa mendapat simpati dimasa himpitan ekonomi semakin mencekam. 

Cara mengamankan area perkebunan dapat juga dilakukan dengan cara 

lain yaitu masyarakat disekitar perkebunan dimunginkan menanam tanaman 

tertentu yang akan mengganggu tanaman kebun, bahkan masyarakat disekeliling 

kebun diberi pinjaman uang untuk mensertifikatkan tanahnya. Sehingga kebun 

secara otomatis terlindungi batas-batasnya setelah selesai semua sertifikat 

tersebut. 
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Kedua, terhadap HGU yang bermasalah hendaknya diselesaiakan lewat 

jalur hukum yang berlaku. Setiap tuntutan pembatalan atas suatu HGU yang 

masih berlaku. Setiap tuntutan pembatalan atas suatu HGU yang masih berlaku. 

Harus dilakukan putusan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Dalam doktrin hukum manapun dilarang melakukan tindakan yang dikategorikan 

eigen richting atau menghakimi sendiri. Tindakan hakim sendiri akan 

mengakibatkan ketidakpastian hukum, magacaukan tertib hukum, menimbulkan 

degradasi kepercayaan dan prediktabilitas hukum. Lebih-lebih Dalam rangka 

investasi prosedur formal merupakan keniscayaan yang harus dilalui sekalipun 

bukan bersifat mutlak. 

Dalam yurispudensi Indonesia dikatakan bahwa apabila gugatan diajukan 

setelah tujuh belas tahun lewat atas hak atas tanah sengketa, penggugt dianggap 

tidak beritikad baik. 

Ketiga, jika memang terdapat cukup fakta terdapat HGU yang terlantar, 

maka hendaknya instansi yang terkait melakukan tindakan peringatan dan upaya 

lainya sesuai dengan PP 36 Tahun 1999 tentang Tanah Terlantar. Suatu hal yang 

ironis ditengah –tengah langkahnya tanah untuk pertanian, masih ada tanah yang 

diterlantarkan. Baik ada kesengajaan maupun tidak. Apabila cukup alasan untuk 

kemudian bisa dilakukan land reform yang mesti ditinjau ulang karena 

perkembangan sosial yang sudah jauh berbeda dengan masa lalu. Mungkin dari 

segi nilai dan cita-cita hukum sama tetapi dari segi konstektual dengan 

masyarakatnya harus disesuaikan. 
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Banyak bukti tanah HGU yang sudah dilepaskan oleh pemiliknya, 

mendapat kesulitan dalam pembagianya. Ini disebabkan tidak imbangnya luas 

tanah yang harus dibagi dengan jumlah penerima pembagian yang sangat banyak. 

Justru seringakali kerawanan muncul ketika pembagian tanah dilakukan. 

Apakah justru tidak lebih baik apabila dilakukan pembinaan, dengan 

menetapkan bagi hasil yang menguntungkan penerima bekas HGU. Tanah tetap 

dalam penguasaan Negara. Apabila tanah didistribusikan kepada penerima, 

banyak hal tanah tersebut kemudian dijual kepada orang lain, sehingga 

memungkinkan terjadi pemilikan tanah kepada beberapa orang. 

Control Negara terhadap pemilikan tanah bekas HGU agar sesuai dengan 

tujuan  land reform tetap penting, atau jatuh ketanngan orang yang sesuangguhnya  

tidak membutuhkan tanah lagi. 

2.10. Tanah Ulayat  

Menurut peraturan daerah kabupaten Kampar No.12 Tahun 1999 tentang 

Hak Tanah Ulayat Bab 1 Pasal 1 No 8 Hak Tanah Ulayat adalah merupakan salah 

satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan 

wilayah lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang 

hidup liar diatasnya. 

Sedangkan menurut Narullah ( 1997:7 ) tanah ulayat adalah segala sesuatu 

yang terdapat atau yang ada diatas tanah termasuk ruang angkasa dan segala hasil 

perut bumi yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang 

diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh dan tidak boleh dibagi.  
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2.11. Subyek, Obyek Hak Ulayat Dan Karakteristiknya 

Menurut Budi Harsono ( 2005: 181) Subbyek Hak Ulayat adalah 

masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat 

hukum adat terbagi  menjadi dua yaitu: 

a. Masyarakat hukum adat territorial disebabkan para warganya 

bertempat tinggal ditempat yang sama. 

b. Masyarakat hukum adat genealogic, disebabkan para warganya terikat 

oleh pertalian darah.  

Selanjutnya Bushar Muhammad ( 2000: 13 ) mengemukakan Obyek Hak 

Ulayat meliputi: 

a. Tanah 

b. Air ( perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairanya). Tumbuh 

tumbuhan hidup secara liar dan sebagainya. 

c. Binatang liar yang hidup bebas didalamnya. 

Sedangkan Hak  Ulayat menurut pasal 1 ayat (1) PMA/Ka.BPN No. 5 

tahun 1999 adalah : 

“ kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum 

adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para 

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah 

dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupanya yang timbul 

dari hubungan secara lahiriah dan batinniah turun temurun dan tidak terputus 

antara masyarakat hukum adat tersebutyang bersangkutan”. 
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2.12. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Definisi dari Hak Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama 

suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan 

pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar 

diatasnya. ( Perda Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah 

Ulayat, BAB 1 Pasal 1 No.8 ) 

Dalam pelaksanaanya, kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat 

hukum adat yang teritorial ( Desa, Marga magari, Hutan) dan bisa juga merupakan 

masyarakat hukum adat geneologik atau keluarga seperti suku. 

Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak 

untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna 

memenuhi kebutuhan peribadi dan keluarganya, namun tidak ada kewajiban untuk 

menguasai dan menggunakanya secara kolektif. Oleh karena itu penguasaan 

tanahnya dirumuskan dengan sifat individual. 

Hak individual bukanlah bersifat pribadi, semata-mata didasari bahwa 

yang dikuasai dan digunakan itu ialah sebagain dari tanah bersama. Oleh karena 

itu dalam penggunaanya tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi 

semata, melainkan juga harus diingat akan kepentingan bersama, yaitu 

kepentingan kelompok, maka sifat kepenguasaan yang demikian itu pada dirinya 

mengandung unsur kebersamaan. 

Oleh sebab itu hak bersama yang merupakan hak ulayat itu bukan hak 

milik dalam arti yuridis, akan tetapi merupakan hak kepunyaan bersama,m maka 

dalam rangka hak ulayat dimungkinkan hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi 
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oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. ( Bushar, Muhammad, 

78:1994 ) 

2.13. Kedudukan Hak Ulayat Dalam UUPA  

Pada dasarnya keberadaan Hak Ulayat dalam UUPA adalah sudah diakui, 

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

“eksistensi” dan mengenai pelaksanaanya. Oleh karena itu, hak ulayat dapat 

diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Maksudnya apabila didaerah-

daerah dimana hak itu tidak ada lagi, maka tidak akan dihidupkan lagi. 

Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam UUPA diatur dalam pasal 3 yang 

berbunyi sebagai berikut: “pelaksanaan ha ulayat harus sedemikian rupa, 

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa serta tidak 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”. 

Oleh sebab itu, pelaksanaan hak ulayat secara mutlak, yaitu seakan-akan 

anggota masyarakat itu sendirilah yang berhak atas tanah wilayahnya itu. Dan 

seakan hanya diperuntukan atas masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka sikap 

yang demikiannlah oleh UUPA dianggap bertentangan, hal ini sesuai dengan asas-

asas yang tercantum dalam pasal 1 dan 2 

Dalam UUPA dan hukum tanah nasional, bahwasanya hak ulayat tidak 

dihapus, tetapi juga tidak akan mengaturnya, dalam artian adalah mengatur hak 
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ulayat dapat berakibat melenggangkan atau melestarikan eksistensinya. Karena itu 

pada dasarnya hak ulayat akan terhapus dengan sendirinya melalui proses 

alamiah, yaitu dengan menjadi kuatnya hak perorangan dalam masyarakat hukum 

adat yang bersangkutan. ( Soekanto, 22:1981). 

2.14. Politik Agraria  

Pengertia politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) adalah 

pengetahuan tentang kenegaraan atau ketatanegaraan. Lebih luas politik dapat 

diartikan sebagai alat untuk menggapai kekuasaan untuk menerapkan kebijakan 

sebagai langkah untuk mencapai tujuan. Politik adalah pembentukan dan 

pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain proses pembuatan 

keputusan dalam sebuah Negara. 

Berpedoman dari pengertian politik menurut para ahli maka disimpulkan 

bahwa politik dapat dipandang dari beberapa sudut pandang yaitu: 

1. Politik dalam usaha yang ditempuh warga Negara dalam mewujudkan 

kebaikan bersama. 

2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan 

Negara. 

3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan 

mempertahankanya di masyarakat. 

4. Politik adalah segala sesuatu proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

public. 

Menurut setiawan, 2007 ia mengatakan bahwa politik agraria adalah 

serangkaian kerangka kebijakan yang strategis dalam mengatur bidang agraria/ 
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pertanahan guna mencapai kemakmuran dan keadilan. Berdasarkan perda atau 

Undang-undang yang telah ditetapkan. Undang-undang tentang agrarian adalah: 

a. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok 

agrarian. 

b. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

Dari kedua Undang-undang diatas terlihat jelas bahwasanaya dalam 

Undang-undang tersebut sudah ditegaskan tentang peraturan agraria. Sebab-sebab 

timbulnya undang-undang agraria ini adalah  karena adanya permasalahan 

pertanahan yang tejadi setelah perang Dunia II, sehingga banyak orang yang 

menganggap tanah tersebut milik mereka padahal bila dikaji secara teoritis 

masyarakat tersebut tidak ada hak atas tanah tersebut karena tidak adanya 

sertifikat yang sah atau tanda bukti kepemilikan tanah tersebut. 

Jika kita kaji secara konsep Agama permalahan ini disebabkan karena 

manusia yang belum bangun dan harus dibangunkan. Dan yang bisa 

membangunkan manusia tersebut adalah manusia juga, dalam arti kata manusia 

ini memiliki kemampuan yang lebih atau terbatas. Orang yang memiliki 

kemampuan lebih adalah orang yang memiliki sifat takwa, sabar dan ikhsan 

(dekat). Kita harus patuh kepada Pemerintah kita, jika pemerintah kita taat kepada 

Allah SWT dan Rasulullah SAW, dan kebijakanya tidak bertentangan dengan 

kebijakan Allah SWT dan  Rasul Nya. Maka permasalahan akan selesai dan 

Undang-undang dapat dijalankan sesuai koridor islami. 
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2.15. 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 akherat dengan adzab yang keras 

dan pedih akherat. Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin 

pemiliknya ada beberapa hadits yang akan disebutkan diantaranya;  

Hadits yang diriwayatkan dari Sa‟id bin Zaid rodhiyallohu „anhu 

bahwasanya Rosululloh shollallohu „alaihi wa sallam berasabda: 

قَوُ ِهْي َسْبِع أََرِضْييَ  .3  َهْي ظَلََن ِهَي األَْرِض َشيْئًب طُىِّ

“Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim 

maka dia akan dikalungit (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.” 

Hadits yang diriwayatkan dari Ya‟la bin Murrah 

rodhiyallohu „anhu, dia berkata telah bersabda Rosululloh 

shollallohu „alaihi wa sallam: 

َجلَّ أَْى َيْحفَِزهُ َحتَّى يَْبلَُغ آِخَز َسْبِع أََرِضْييَ أَيَُّوب َرُجٍل ظََلَن ِشْبًزا ِهَي األَْرِض َكلَّوُ هللاُ َعزَّ َو  .4 قَوُ  , ثُنَّ يُطَىِّ

 إَلَى يَْىِم اْلقِيَبَهِة َحتَّى يَْقَضى بَيَْي النَّبسِ 

“Siapa saja orang yang menzhalimi (dengan) mengambil sejengkal tanah 

(orang lain), niscaya Alloh akan membebaninya hingga hari kiamat dari tujuh 
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lapis bumi, lalu Alloh akan mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat 

sampai seluruh manusia diadili.” 

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Tsabit rodhiyallohu „anhu, ia berkata; 

aku mendengar Rosululloh shollallohu „alaihi wa sallam bersabda: 

 َهْي أََخَذ اَْرًضب بَِغْيِز َحقِّهَب ُكلَِّف أَْى يَْحِوَل تَُزابَهَب إِلَى اْلَوْحَشزِ  .5

“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 Alloh membebaninya dengan apa yang 

dia ambil (secara zhalim) dari tanah tersebut, pada hari kiamat sampai ke padang 

mahsyar dan menjadikannya sebagaimana membebani di lehernya atau dia disiksa 

dengan menenggelamkan ke tujuh lapis bumi, dan mengambil seluruh tanah 

tersebut dan dikalungkan di lehernya.” 

Semantara Syaikh Abdullah Al-Bassam menjelaskan: “Oleh karena itu 

Nabi shollallohu „alaihi wa sallam mengabarkan bahwasanya barangsiapa yang 

mengambil tanah orang tanpa izinnya (merampasnya) baik sedikit ataupun banyak 

maka dia datang pada hari kiamat dengan adzab yang berat, dimana lehernya 
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menjadi keras dan panjang kemudian dikalungkan tanah yang dirampasnya dan 

apa yang berada di bawahnya sampai tujuh lapis bumi sebagai balasan baginya 

yang telah merampas tanah.” 

Demikian juga Syaikh Utsaimin menjelaskan bagaimana adzab bagi orang 

yang merampas tanah orang lain dengan mengatakan: “Manusia jika merampas 

sejengkal tanah maka dia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi pada hari 

kiamat, maksudnya menjadikan baginya kalung pada lehernya, kita berlindung 

kepada Alloh, dia membawanya di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh 

makhluk, dia dihinakan pada hari kiamat.” 

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. Dan sabdanya (sejengkal tanah) bukanlah ini bentuk 

penentuan kadar tetapi bentuk mubalaghah (kiasan) yaitu berarti jika merampas 

kurang dari sejengkal tanah juga tetap dikalungkan. Orang arab menyebutkannya 

sebagai bentuk mubalaghah yaitu walaupun sekecil apa pun maka akan 

dikalungkan kepadanya pada hari kiamat.” 

Syaikh Saliem mengaskan: “Kandungan dari hadits (di atas) adalah 

janganlah meremehkan kezhaliman meski sekecil apapun (walaupun Cuma 
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merampas sejengkal tanah), dan merampas tanah termasuk dosa besar.” Dari 

hadits-hadits di atas juga dapat diambil pelajaran bahwa orang yang memiliki 

tanah maka dia memiliki juga bagian bawah sampai tujuh lapis bumi dan juga 

bagian atas berupa ruang udara. 

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). 

Berkata Syaikh „Utsaimun menyebutkan bahwa para ulama berkata, 

“Seandainya tetanggamu memiliki pohon, kemudian dahannya memanjang ke 

tanahmu dan ranting-rantingnya menjadi menutupi tanahmu, maka sesungguhnya 

tetanggamu harus membenggokkan (dahan tersebut) dari tanahmu, jika tidak 

memungkinkan untuk dibengkokkan maka (dahan tersebut) harus dipotong, 
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kecuali kamu mengizinkan keberadaannya, karena ruang udara (di atas tanahmu) 

adalah milikmu, mengikuti (kepemilikkan) apa yang tetap (tanah).” 

Berkata Syaikh Saliem: “Barangsiapa memiliki tanah, maka berarti dia 

memilikinya dari bawah sampai atas. Dan dia berhak melarang orang menggali 

bagian yang berada di bawah tanahnya, baik berupa lubang ataupun sumur tanpa 

meminta izin dan persetujuan darinya. Dan dia juga merupakan pemilik tambang 

dan barang-barang berharga berharga dibawahnya. Dia boleh memperdalam 

lubang di bawah tanahnya sekehendak hatinya selama tidak membahayakan orang 

lain yang bertetangga dengannya.” 

Kemudian Syaikh Abdullah Al-Bassam melanjutkan penjelasannya: 

“Pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini (Hadits Aisyah rodhiyallohu „anha): 

Bahwa perampasan tanah itu adalah haram baik sedikit maupun banyak, inilah 

faidah penyebutan kata sejengkal tanah, Benda yang diam (tanah) merampasnya 

dengan cara menguasainya. Berkata Al-Qurthubi : “Dari hadits ini 

memungkinkan merampas tanah termasuk dosa besar.”, dan Sesungguhnya orang 

yang memiliki permukaan tanah dia juga memiliki bagian bawahnya maka tidak 

boleh seseorang melubangi dari bawah atau membuat lubang atau sumur atau 

selainnya (ditanah orang lain).”  

Banyak sabda dan penjelasan mengenai permasalahan tanah Rasulullah 

SAW pun melaknat dan sangat membenci orang yang merampas tanah milik 

orang lain dan banyak balasan siksaan yang akan diterima di hari kiamat nantinya. 

Dalam penyelesaian sengketa tanah didalam Alqur‟an juga dijelaskan dalam surat 

Al-hujarat ayat 9 yang artinya : 
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“ Dan kalau ada dua golongan dari merea 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, damaikkanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 

amu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil.” 

Dapat kita pahami bahwasanya dalam penyelesaian konflik pertanahan ini 

cara perdamaian, mediasi dan saling berbesar hati adalah cara yang sangat disukai 

oleh Allah SWT. Semoga kita selalu dalam lingduganNya dan mendapat 

rahmatNya. 

2.16.  Penelitian Terdahulu 

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah ataupun penelitian, peneliti 

terdahulu itu sangat penting untuk membedakan dari beberapa judul penelitian 

yang sama. Dari penelitian terdahulu penulis dapat membedakan dan membuat 

penekanan terhadap penulisan karya ilmiah, sehingga walaupun ada persamaan 

dalam judul tetapi pemaknaanya dan factornya permasalahanya berbeda. 

Berdasarkan uji pustaka yang penulis lakukan ada beberapa judul yang 

berkaitan dengan pertanahan yaitu:  

a.  “ Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Prespektif Politik Agraria 

Indonesia ( dalam Kasus Sengketa Tanah antara PT. Arara Abadi dengan 

Masyarakat dusun suluk bongkai desa beringin kecamatan pinggir kabupaten 

bengkalis prov Riau (Skripsi Riza Zuhelmi Jurusan Administrasi Negara 

2010) . 
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Skripsi ini membahas tentang bagaimana tanah ulayat yang dimiliki oleh 

masyarakat dusun suluk bongkai memiliki pengakuan dari PT. Arara Abadi, 

dengan pengakuan tersebut tanah yang sudah digarap dalam waktu yang sudah 

sangat lama mencapai 20 tahun lamanya tidak dilakukan penggusuran, karena 

lahan tersebut sudah menjadi strategis dalam artian sudah dalam kawasan 

pedesaan dan menjadi pemukiman masyarakat. 

 

b. “ Analisis Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah 

Ulayat ( Study Kasus konflik tanah ulayat masyarakat adat kenegerian gunung 

sahilan dengan PT. RAPP di kabupaten Kampar ( Skripsi Romy Syafril 

Jurusan Administrasi Negara 2013). 

Penelitian terdahulu pada skripsi milik Romy Syafril memiliki 

pembahasan pada lembaga adat sebagai yang memiliki peran penyelesaian kasus 

konflik kepemilikan tanah dengan PT. RAPP.  

Hak ulayat adalah milik Ninik Mamak dan Ninik Mamak memiliki hak 

untuk memberikan tanah ulayatnya pada anak kemanakanya sehingga jika terjadi 

masalah pada tanah tersebut maka Ninik Mamak memiliki kewajiban 

menyelesaikan konflik kepemilikan tanah tersebut. Peran peran dari Ninik Mamak 

tersebutlah yang menjadi pembahasan utama pada skripsi ini. 

c. “ Analisis Konflik Batas Tanah antara masyarakat Desa Air Hitam dengan PT. 

RAPP Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ( Skripsi Puji Lestari 

Administrasi Negara 2010). 
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Sengketa tapal batas banyak dialami oleh banyak pemilik tanah. antara 

masyaraat dengan PT. adalah yang paling banyak dialami di Indonesia kasus 

dalam peneilitian ini membahas bagaimana peran aparat Desa dan Badan 

Pertnahan Nasional memiliki data yang nyata pada tapal batas dari kedua pihak 

tersebut sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan administrasi 

kepemilikan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Sedangkan judul yang penulis buat adalah “ Analisis Peran Pemerintah 

Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Masyarakat Dusun II 

Rumah III Dengan PT. Riau Agung Karya Abadi di Desa Kotagaro Kecamatan 

Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini penulis meruju bahan 

skripsi diatas sebagai bahan pendukung dan pertimbangan dalam penulis 

melakukan penelitian dan mempermudah penulis menyelesaikan karya ilmiah ini.  

Dalam penelitian ini pokok dari permasalahan adalah hak yang dimiliki 

masyarakat yang sudah lama dihuni dan digunakan bercocok tanam diklaim 

sebagai milik pihak budianto alias aceng naga yang kini menjadi pihak dari PT. 

Riau Agung Karya Abadi. Dalam hal ini permasalahan lahan tanah ini sangatlah 

rumit dan akan memakan waktu yang begitu lama dalam pemecahan masalahnya. 

Oleh karena itu permasalahan yang terjadi di Desa Kotagaro ini dapat 

terselesaikan apabila adanya kesadaran dan kesepakatan kedua belah pihak 

dengan keinginan melakukan perdamaian serta peran pemerintah sangat 

dibutuhkan dalam penyelesaian tersebut. 

 



63 
 

2.17. Definisi Konsep  

Menurut Masri Singarimbun, 2006 konsep adalah abstraksi mengenai 

suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. 

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka ada beberapa 

konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian adalah diantaranya 

adalah: 

1. Peran Pemerintah 

Merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibanya sesuai dengan kedudukan dalam menjalankanya.  

Peran pemerintah yang begitu kuat sehingga dalam konflik yang terjadi 

didalam Negeri adalah tanggung jawab pemerintah karena memilik aspek 

kedudukan, hak tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan penyelesaian 

kasus dan konflik yang terjadi antara pihak manapun. 

2. Sengketa atau konflik pertanahan  

proses interaksi 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 air, tanaman, tambang juga 

udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan. 
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3. Kepemilikan Tanah  

Administrasi kepemilikan tanah adalah kekuatan yang tertinggi dalam 

Negara untuk memiliki suatu yang dimiliki atau dikuasai dari permukaan bumi 

yang terbatas yang ditempati dan dari lapisan bumi yang teratas.  

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 ini 

adalah mengacu pada keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk 

menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah yang tidak dalam konflik dengan pihak 

manapun dengan jangka waktu penyelesaian 90 hari kerja agar setiap warga 

Negara yang memiliki tanah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Negara 

sehingga meminimalisirkan konflik yang terjadi. 

2.18. Konsep  Operasional  

Definisi Operasioanal adalah unsur yang memberikan gambaran 

bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut 

dapat diketahui indicator-indiakator  apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa 

dari variable tersebut ( Masri Singarimbun, 2006). 

Konsep operasional akan mempermudah bagi penulis untuk melakukan 

penelitian selanjutnya agar lebih terarahkan. Dan konsep operasional ini akan  

dicantumkan dalam table dibawah ini. 
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Tabel 2.1 Operasional Variabel  

Konsep 

Penelitian 

Indikator Sub Indikator 

 Peran 

Pemerintah 

Dalam Upaya 

Penyelesaian 

Konflik 

Kepemilikan 

Tanah  

 

1. Tekhnik Penyelesaian  

 

 

2. Tekhnik Ketepatan 

Waktu 

 

 

 

- Mediasi 

- Konsiliasi 

- Negosiasi 

 

- Efisiensi  

- Efektifitas 

 

 

Sumber : Teori Widjaya( 2001:46) 
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2.19. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

KONFLIK KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT DENGAN PT. RIAU 

AGUNG KARYA ABADI 

PERAN PEMERINTAH 

TEKHNIK KETEPATAN 

WAKTU 

TEKHNIK 

PENYELESAIAN 

1. EFESIENSI 

2. EFEKTIFITAS 

1. MEDIASI 

2. KONSILIASI 

3. NEGOSIASI 

SELESAI / TIDAK SELESAI 


