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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Pengertian Konflik 

Konflik berasal dari kata kerja latin configere yang berarti saling 

memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 

dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak 

berdaya. 

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi 

berjalansebagai sebuah siklus dimasyarakat. Konflik yang terkontrol akan 

menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat 

menciptakan konflik. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan 

hilangnyamasyarakat itu sendiri. 

Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan 

orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman 

kekerasan. ( J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, 2010: 68). 

Seorang ahli yang memberikan definisi terhadap konflik diantaranya 

adalah Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977: ),yang berpendapat bahwa 

konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai 

keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidak setujuan, kontroversi, dan 

pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan. 



 

 

17 

Menurut Robbins ( dalam Sopiah, 2008: 57), konflik adalah suatu proses 

yang dimulai bila suatu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif pihak lain. 

Sedangkan Alabanes (1996: 56), mengartikan Konflik sebagai kondisi yang di 

perserpsikan ada diantara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya 

ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian 

tujuan pihak lain. Dari kedua defenisi ini dapat disimpulkan bahwa konflik itu 

adalah proses yang dinamis dan keberadaan lebih banyak menyangkut persepsi 

dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya. 

Menurut Kreps (1986: 185), konflik senantiasa berpusat pada beberapa 

penyebabutama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber 

yangdibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak 

yangterlibat. 

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua 

orang atau lebih (kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan 

pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik 

merupakan sutu proses dimana satu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau 

mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Kemudian 

konflik juga merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan 

manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki 

perbedaan suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan 

hidupnya.  
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Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan 

konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan 

selalu akan terjadi. Konflik selalu terjadi didunia , dalam sistem sosial, yang 

bernama negara, organisasi, perusahaan, san bahkan dalam sistem sosial terkecil 

yang bernama keluarga dan pertemanan, konflik di masa lalu dan pasti terjadi 

diwaktu yang akan datang. Konflik yang sering terjadi didalam organisasi dan 

sekitar dua puluh persen waktu manajer digunakan untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan konflik atau dampaknya. (Greenberg dan baron dalam 

wibowo , 2006: 46). 

2.2 Konflik Pertanahan 

Menurut Mudzakkir dalam bukunya (Bernhard limbong 2012: 90) ia 

mengatakan bahwasannya persoalan pertanahan dan persengketaan tanah secara 

massal dapat mempengaruhi upaya membangun dan menguatkan Negara 

Republik Indonesia dan dapat merenggangkan kohesi nasional dalam wadah 

negarayang bhineka tunggal ika. 

Dalam keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk 

tekhnis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan disebutkan bahwa 

masalah pertanahan meliputi masalah tekhnis, sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Dalam keputusan 

tersebut, disebutkan pula  bahwa permasalahan tekhnis adalah permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di 
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pusat maupun daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan,adsministrasi 

pertanahan, atau mekanisme penanganan yang belum sempurna. 

Sedangkan peraturan kepala BPN RI nomor 3 tahun 2011 tentang 

pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan memberikan batasan 

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

menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara 

pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai ketentuan 

peraturan perpu dan kebijakan pertanahan Nasional. 

Menurut Christopher W. More, (di dalam bukunya berdnard limbong,) 

akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan 

oleh hal-hal sebagai berikut : 

1. Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan 

kepentingan sub-stansi, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis. 

2. Konflik struktural, yang disebabkan oleh pola perilaku destruktif, kontrol 

kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang.  

3. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi 

gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama atau kepercayaan. 

4. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, 

komunikasi yang buruk/ salah, pengulangan perilaku yang negatif.  
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5. Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, 

pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interprestasi yang berbeda, 

dan perbedaan prosedur penilaian.  

Menurut Ismail (2008: 65), tipologi kasus-kasus dibidang pertanahan 

secara garis besar dapat dipilih menjadi lima kelompok yakni :  

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah     

perkebunan, kehutanan dan lain-lain;  

2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform; 

3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk 

pembangunan; 

4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; 

5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. 

Sedangkan tipologi sengketa pertanahan yang ditangani oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dapat dikelompokkan menjadi 8 bagian yang tediri 

masalah yang berkaitan dengan : 

1. Penguasaan dan pemilikan tanah; 

2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah; 

3. Atas atau letak bidang tanah; 

4. Pengadaan tanah; 

5. Tanah obyek landreform; 
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6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir; 

7. Tanah ulayat; 

8. Dan pelaksanaan keputusan pengadilan. 

Sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya 

saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan 

kesalah pahaman atau perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi diantara 

keduanya. Berdasarkan keputusan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang 

petunjuk tekhnis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, sengketa 

pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara 

orang perorangan dan atau badan hukum mengenai status penguasaan dan status 

kepemilikan. 

Definisi mengenai sengketa pertanahan, 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 pertahanan antara orang perseorangan, badan 

hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. 

Permasalahan sengketa tanah ini menunjukan bahwa penggunaan, 

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

rangka mencari solusi atas berbagai masalah pertanahan harus dilakukan secara 

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

Indonesia yang beraneka ragam, kehati-hatian ini perlu dicermati untuk menjaga 
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agar tidak menimbulkan disintegrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

Banyak sekali penyebab timbulnya sengketa tanah disebabkan oleh 

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 utama 

sengketa tanah ini di sebabkan oleh adanya HGU yang iklaim oleh PT. CDSL 

antara masyarakat Kelompok Tani Makmur Sejati (KTMS) Desa Kiyap Jaya yang 

tidak jelas, serta kurang perduli pemerintah terhadap warganya dan juga kurang 

sosialisasi terhadap masyarakatnya untuk pentingnya memahami UU agraria, dan 

kurangnya komunikasi yang dibangun dengan masyarakat daerah tersebut. Dalam 

hal ini membangun komunikasi sangat penting untuk menunjukkan kepedulian 

pemerintah dengan masyarakatnya dan diikuti dengan tindakan penyelesaian yang 

efektif dan efisiensi. 

Menurut Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007 sengketa dan atau 

konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badanperadilan. 

Sedangkan definisi menurut peraturan kepala BPN RI Nomor 3Tahun 2011 

tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahanmemberi 

pengertian bahwa perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahanyang 

penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusanlembaga 

peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya diBPN RI. 

Penyelesaian sengketa batas tanah ini sangat sensitif dan harusberhati-hati untuk 

mencari jalan penyelesaiannya. 
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2.2.1 Faktor- Faktor penyebab konflik Pertanahan  

Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan 

dalam dua faktor , yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.  

1. Faktor Hukum  

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan 

belakangan ini antara lain:  

a. Tumpang tindih peraturan 

UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria 

lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA 

sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar 

dengan undang-undang agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum 

bagi kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara 

substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan 

sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, UU Transigrasi dan 

lain-lain. 

b. Tumpang tindih peradilan 

Pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suati 

konflik pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata 

usaha negara (TUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang 
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menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik 

disertai tindak pidana). 

2. Faktor Non Hukum  

a)  Tumpang tindih penggunaan tanah 

Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan 

jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin 

berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat 

dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan 

yang berbeda. 

b)  Nilai ekonomis tanah tinggi 

Nilai ekonomis harga tanah semakin tinggi dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga didalam hal ini masyarakat akan semakin sulit untuk 

menemukan atau dapat menjangkau harga tanah. 

c)  Kesadaran masyarakat meningkat 

Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. 

Pola pikir masyarakat terhadap masyarakatpun ikut berubah. Terkait tanah sebagai 

aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap 

penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi 

akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas 

ekonomi.  
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d)  Tanah tetap, penduduk bertambah 

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun 

migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai 

komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah 

dipertahankan sekuatnya. 

e)  Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah 

satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya 

produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. 

2.3 Kepemilikan Tanah 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 65), kata milik secara 

terminologi adalah kepunyaan, hak. Kepemilikan dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang dimiliki atau dikuasai. Kepemilikan ini adalah sebagai buktikeabsahan suatu 

tindakan yang diambil dalam meyakinkan suatu objek agarobjek tersebut dapat 

dikelola dan dimilki oleh pribadi seseorang tersebut. 

Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007)adalah 

permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Sedangkanmenurut 

pengertian secara luasnya tanah memiliki pengertian sebagaipermukaan bumi 

yang terbatas yang ditempati oleh suatu bangsa yangdiperintah suatu negara atau 

yang menjadi daerah. Sedangkan menurut Poerwadaminta (1960), mengatakan 
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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 diundangkannya UUPA, hak tersebut masih 

berlaku dalam pengertian yang umum, yaitu sebagai pemilikan atau hak 

kepemilikan (ownership). Dalam pasal 570 KUHP perdata, dinyatakan bahwa hak 

milik adalah: hak untuk menikmati suatu  benda dengan sepenuhnnya dan untuk 

menguasai benda itu dengan sebebasbebasnya, 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 hak itu untuk 

kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan 

menurut ketentuan undangundang. Terkait hak milik ini diatur lebih lengkap 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20-27. Landasan idiil dari hak 

milik di Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945 dan landasan ini tidak hanya 

didasari salah satu pasal dari UUD 1945, tetapi oleh Pancasila dan UUD sebagai 

suatu keseluruhan.  

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

lainnya yaitu:  
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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, tukar-menukar;  

4. Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela dan; 

5. Hak milik dapat diwakafkan. 

Menurut kartini (2008: 27) ada beberapa cara untuk memperoleh hak milik, 

antara lain adalah: 

a. Pengakuan (toeeigening): adalah hak milik diperoleh atas benda yang 

tidak ada pemilknya (res nullis). Res nullis hanya dapat dilakukan oleh 

benda yang bergerak; 

b. Perlekatan (natrekking): artinya cara memperoleh hak milik terhadap 

suatubenda yang bertambah besar atau berlipat ganda karena alam; 

c. Daluwarsa (verjaring): manakala jangka waktu penguasaan terhadap 

suatubenda terlampaui dengan memperhatikan syarat-syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang; 

d. Pewarisan dan penyerahan: ahli waris memperoleh hak milik atas 

hartawarisan yang diwariskan pewaris. Sementara itu, hak milik yang 

diperoleh melalui penyerahan pada prinsipnya terjadi karena adanya 

perbuatan hukum yang memindahkan hak milik dari seseorang kepada 

pihak lain. 
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2.4 Sengketa dalam Kepemilikan Tanah  

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, 

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

merupakan perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih dimana ada sebuah 

objek yang diperebutkan dan saling mengklaim bahwasannya objek tersebut milik 

mereka dan milik sah. Menurut Soemarjono, (2008) ia mengatakan peran Negara 

dalam sengketa semangkin besar sesuai dengan seberapa besar peran Negara 

dalam mengatur urusan Masyarakat.  

Sumber sengketa Menurut Muljadi (2001: 86) yang mengatakan bahwa 

akibat dari sumber sengketa ini yaitu:  

a. Kekurangan Informasi; 

b. Kesalahan Informasi; 

c. Perbedaan pendapat / pandangan; 

d. Interpretasi terhadap data dan perbedaan penafsiran terhadap prosedur. 

Sengketa agraria yang bersifat struktural merupakan sengketa agraria yang 

diakibatkan oleh kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan. Kebijakan 

dibidang agraria yang lebih memprioritaskan pembangunan perkebunan berskala 

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

semangkin akses masyarakat terhadap penguasaan tanah. Akses masyarakat 

terhadap tanah merupakan indikator dalam membangun kedaulatan negara secara 

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

adalah karena rohaniah dari manusia tersebut tidak berjalan dan yang mereka 

fikirkan hanyalah materi dan kebutuhan fisik mereka saja. Seperti permasalahan 

yang timbul di Desa Lubuk Ogong ini adalah sebagai contoh manusia yang tidak 

memiliki iman karena mereka merasa tanah yang mereka terbitkan HGU di lahan 

Masyarakat Kelompok Tani Makmur Sejati (KTMS) Desa Kiyap milik mereka. 

Sebenarnya hal seperti ini dapat terselesaikan dengan cara baik-baik tanpa adanya 

yang dirugikan dari kedua belah pihak jika manusia atau masyarakat tersebut 

memiliki ilmu, iman dan taqwa yang baik. 

2.5 Penyelesaian Sengketa Dalam Kepemilikan Tanah  

Penyelesaian persengketaan tanah dalam hak kepemilikan tanah 

merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak atastanah 

baik antara individu terhadap kasus sengketa pertanahan yang  proses 

penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses non ligitasi secara maksimal 

untuk digunakan atau diterapkan. Hal ini dilihat dari pihak yang bersengketa, 

penyebab terjadinya sengketa akibat dari kebijakan serta kepentingan dalam 

persengketaan tersebut baik yang bersifat pribadi maupun kepentingan umum( 

Widjanarko, 2008).  

Penyelesaian terhadap penggarapan kasus-kasus rakyat atas tanah 

perkebunan, kehutanan dan lain-lain berdasarkan pengalaman tampaknya 

penyelesaian yang lebih efektif adalah melalui jalur non pengadilan yang pada 

umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau 
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diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Perundingan dapat 

memberikan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan 

yang dapat dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa paksaan dan tekanan 

(Soemardjono, 2008). 

Bevan (1992: 3-4), menyatakan bahwa untuk mendapatkan win-

winsolution terbagi dalam beberapa kategori yaitu : 

1) Proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih 

dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling 

menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus 

menitik beratkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik 

dan bukan pada posisi kedudukan pada pihak. 

2) Kemampuan yang seimbang dalam melakukan proses negosiasi 

atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar – menawar akan 

menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap 

pihak yang lainnya. 

Penyelesaian permasalahan sengketa melalui jalur musyawarah atau 

mufakat adalah merupakan keputusan yang tepat karena dapat menghasilkan jalan 

keluar yang sangat optimal dan singkat tanpa banyak membuang waktu dan biaya, 

selain itu juga mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan dari kedua 

belah pihak yaitu masyarakat dan PT. CDSL yang bersangkutan, dan dengan 

mendatangkan tim atau orang ketiga yang dapat memberikan solusi terbaik dan 

adil untuk kedua belah pihak.  
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Menurut Amriani (2012: 45-50), ia mengatakan bahwa penyelesaian 

sengketa dapat digolongkan kedalam beberapa cara yakni berdasarkan pihak-

pihak yang menyelesaikan sengketa dan lembaga yang menyelesaikan sengketa. 

Menurut pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa tanah dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Musyawarah yaitu proses penyelesaian sengketa alternatif, kedua belah pihak 

yang bersengketa melakukan perundingan bersama-sama untuk mencapai 

keputusan yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mereka yang 

terlibat dalam konflik melakukan tukar pikiran atau argumentasi untuk 

menunjukkan posisi masing-masing guna meyakinkan pihak lain-lain. 

2. Mediasi yaitu suatu proses penyelesain sengketa alternatif dimana pihak 

ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian 

sengketa dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan 

suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi 

dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para 

pihak yang bersengketa. 

3. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dipengadilan, semua pihak yang 

bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-

haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah 

putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang satu kalah. 

Masalah pertanahan merupakan suatu masalah yang cukup rumit dan 

sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik sosial, 

ekonomi, politis, psikologis, dan lain sebagainya sehingga dalam penyelesaian 
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masalah pertanahan bukan hanya kasus saja tetapi dilihat juga berdasarkan aspek 

Yuridis. Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang tidak mudah 

dipecahkan dan harus diselesaikan secara hati-hati. Di akibatkan nuansa kekerasan 

begitu terasa setiap kali sengketa tanah terjadi.Tak hanya disimbolkan dengan 

kehadiran alat berat atau aparat, tapi juga benturan fisik antar pihak yang 

bersengketa. Masalah sengketa tanah tidak hanya menyangkut undang-undang, 

tapi juga implementasinya di lapangan. Penyelesaian melalui jalur hukum 

(ligitasi) pun tidak dapat selalu menjanjikan keadilan, sedang jalan damai 

(nonligitasi) juga tak mudah untuk ditempuh. Maka dari itu penyelesaian dan 

pencarian solusi terhadap masalah sengketa  tanah ini harus diselesaikan dengan 

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

serta semangkin membuat kedua belah pihak merasa dirugikan, tidak hanya dari 

segi waktu termasuk juga materi (uang) untuk menyelesaikan masalah sengketa 

tanah di desa lubuk ogong ini. 

2.6 Penyelesaian Sengketa Tanah  dalam Pandangan Islam  

Tanah dalam islam adalah termasuk harta yang boleh dimiliki oleh 

seseorang. Setiap orang berhak mengelola tanah tersebut jika tanah tersebut tidak 

bertuan atau tanah yang tidak ada pemiliknya serta bukan milik dan pernah di olah 

oleh orang lain. Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang tidak mudah 

terselesaikan dan harus diselesaikan secara hatihati,di karenakan nuansa kekerasan 

begitu terasa setiap kali sengketa tanahterjadi. 
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Islam adalah agama yang cinta perdamaian serta tidak menyukai 

perselisihan sesama umat muslim ataupun dengan pemeluk agama lain. Dalam 

pandangan islam, penyelesaian sengketa tanah atau konflik pertanahan adalah 

melalui musyawarah dan perdamaian. Persengketaan tanah yang terjadi di desa 

lubuk ogong ini di dasarkan atas kurangnya iman dan ketakwaan serta saling 

menghargai sesama manusia. Jika manusia yang memiliki iman mereka tidak akan 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Penyelesaian 

sengketa atau konflik dalam pandangan islam adalah dengan cara melakukan 

perdamaian dan juga musyawarah untuk mencari penyelesaian permasalahan. 

Dalam musyawarah yang di lakukan harus tetap mengacu kepada kaidah-kaidah 

islam dengan cara tidak melakukan tindakan anarki, sabar dalam penyelesaiannya 

serta tertib dalam pelaksanaan musyawarah tersebut. 

Aisyah radhiallahu„anha pernah berkata kepada Abu Salamah: “Wahai 

Abu Salamah hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi 

shallallahu „alaihiwasallam pernah bersabda: 

 َمنَْ ظَلَمََ قِيدََ ِشْبرَ  ِمنَْ اْْلَْرضَِ قَهُوطَُ ِمنَْ َسْبعَِ أََرِضينََ                       

Artinya : “Siapa yang pernah kezhaliman pada masalah tanah walaupun 

hanya sejengkal, maka dia akan dikalungkan pada lehernya 

tujuh lapis bumi”.(HR. AlBukhari&Muslim). 

Dari Abu Hurairah radhiallahu „anhu dia berkata: Rasulullah 

shallallahu„alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah :  
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“Siapa yang pernah melakukan kezhaliman terhadap kehormatan 

saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalannya (maaf) pada 

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

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

amal shalih, maka akan diambil darinya sebanyak kezhalimannya. Apabila dia tak 

memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang dizhaliminya itu akan 

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

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

orang yang melakukan kezaliman terhadap sesama umat manusia akan 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. Allah akan menggelapkan jalan bagi 

orang-orang yang selalu menzalimi sesama manusia serta mengambil hak orang 

lain untuk kepentingan dan keinginan serta kepuasan dunia yang membuat orang 

tersebut lupa akan jalan kebenaran, sehingga mereka menghalalkan segala cara 

untuk mendapatkan kesenangan dunia. Sesungguhnya merugilah orang-orang 

yang melakukan kezaliman dan melakukan sengketa tanah, karena azab Allah 

sangatlah perih, dan merugilah orang yang menzalimi saudaranya karena mereka 

akan menanggung beban dosa orang yang mereka dzalimi, jika orang yang 

dizalimi tidak memaafkan mereka yang telah menzalimi saudara nya sendiri. 

Islam telah mengajarkan untuk tidak melakukan kezaliman dan kecurangan 

terhadap saudara sendiri.  

Orang-orang yang suka merebut hak orang lain adalah orang-orang yang 

tidak memiliki iman yang tertanam dalam hatinya, hati nuraninya telah tertutup 

karena gemerlapnya dunia dan selalu mendapatkan kesenangan diatas penderitaan 
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saudaranya, dan sulit jika melihat saudaranya mendapatkan kesenangan, itulah 

orang yang imannya sudah mati. Karenanya Nabi shallallahu alaihi wasallam 

sangat memerintahkan agar setiap orang yang pernah berbuat kezhaliman 

meminta maaf kepada korbannya sebelum salah satu di antara mereka berdua 

meninggal. Jika dia dimaafkan maka alhamdulillah, tapi jika tak maka pada hari 

kiamat amalan baiknya ketika di dunia akan digunakan untuk menebus 

kezhalimannya.  

Dan jika kezhalimannya lebih banyak daripada amalan baiknya, maka 

amalan jelek korbannya akan ditimpakan kepada dirinya, sehingga jadilah dia 

orang yang bangkrut karena dia kehabisan modal pahala amalan baiknya ditambah 

dia menderita kerugian dengan harus menanggung dosa korban yang 

dizhaliminya. Para ulama salaf senantiasa memperingatkan agar menjauhi semua 

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

yang benar dalam masalah itu. Karena tak ada satupun persengketaan kecuali akan 

ada pihak yang menzhalimi dan dizhalimi jika keputusannya tak benar. 

2.7  Penelitian Terdahulu 

Didalam pembuatan sebuah karya ilmiah atau penelitian, penelitian 

pendahuluan ini sangat penting untuk membedakan dari beberapa judul penelitian 

yang sama. Dari penelitian pendahuluan ini penulis dapat membedakan dan 

membuat penekanan terhadap penulisan karya ilmiah yangpenulis lakukan 

sehingga walaupun ada sedikit persamaaan dalam judul tetapi pemaknaannya dan 

faktor permasalahannya berbeda. 
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Berdasarkan survey yang penulis lakukan, penulis menemukan judul yang 

sama dan permasalahan yang mendekati penelitian yang penulis lakukan yaitu: 

“Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria 

Indonesia ( dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan 

masyarakat Dusun Suluk Bongkai Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten 

Bengkalis ProvRiau” (Dalam skripsi Riza Zuhelmijurusan ANA Thn 2010). 

Siti masyitah, 2012 “ penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas 

Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Indragiri Hulu (Studi Kasus 

Perbatasan Wilayah Antara Desa sincalang Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir dengan Desa Danau Rambai Kecamatan seberida Kabupaten 

Indragiri Hulu‟‟. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh siti masyitah 

menyimpulkan bahwa pemerintah sangat vital sebab hanya kepada pemerintah 

konflik tersebut dapat dituntaskan dan dari hasiln yang didapatkan oleh siti 

masyitah bahwa penyelesaian konflik perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir 

dan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu dikatakan. ”baik” . adapun faktor-faktor 

penghambat dalam penyelesaian konflik batas wilayah tersebut yaitu adanya 

ketidakpastian ari salah satu pihak yang bersengketa terhadap pelaksanaan 

kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau, kemudian dalam 

pelaksanaan kewenanganya, Pemerintahan Provinsi Riau kurang tersosialisasi 

kepaa jajaran birokrasi dari kedua belah pihak yang bersengketa dan terbatas 

anggaran dana serta kekurangan personil dalam penyelesaian tapal batas wilayah 

tersebut.   
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Puji lestari, 2014 Tentang “Analisis Penyelesaian Sengketa Batas Tanah 

Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan” Dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh puji lestari. Beliau menyimpulkan bahwa sengketa 

kepemilikan atas tanah antara PT. RAPP dengan masyarakat merupakan 

persengketaan yang bersifat vertikal secara melibatkan pemerintah selaku 

pengambil kebijakan dan BPN selaku yang membawahi permasalahan 

persengketaan tersebut, kemudian persengketaan tanah tersebut disebabkan karena 

pembuatan balketan atau parit yang mengenai lahan warga dan pihak perusahaan 

tidak mau memberikan ganti rugi karena perusahaan tiodak merasa mengambil 

tanah masyarakat. 

Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah dimana masyarakat 

Kelompok Tani Makmur Sejati (KTMS) Desa Kiyap Jaya sangat dirugikan 

dengan adanya HGU PT. CDSL. Dalam hal ini permasalahan sengketa pertanahan 

ini sangat rumit dan dapat memakan waktu yang banyak dalam pemecahan 

permasalahannya. Oleh karena itu permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi 

pada masyarakat Kelompok Tani Makmur Sejati (KTMS) Desa Kiyap Jaya ini 

dapat terselesaikan apabila adanya kesadaran dari kedua belah pihak dan 

keinginan untuk melakukan perdamaian serta menahan emosi individual.  

2.8  Definisi Konsep  

Menurut Masri Singarimbun, 2006 konsep adalah abstraksi mengenai\ 

suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari 

sejumlahkarakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. 
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Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 

a. Konflik 

Konflik adalah suatu permasalahan yang timbul akibat perbedaan 

pendapat, perebutan hak dan kesalahan adsministrasi yang buruk. 

Konflik sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih 

(kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak 

lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik 

merupakan sutu proses dimana satu pihak merasa bahwa pihak lain 

telah atau mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan 

pihak lain 

b. Konflik pertanahan 

Kesalah pahaman atau perbedaan pendapat dan perebutan kekuasaan 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mempertahankan hak 

masing-masing.  

c. Penyelesaian persengketaan tanah dalam hak kepemilikan tanah 

merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak 

atas tanah baik antara individu terhadap kasus sengketa pertanahan 

yang  proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses non 

ligitasi secara maksimal untuk digunakan atau diterapkan. 

2.9 Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimanacara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapatdiketahui 

indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis darivariabel 
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tersebut (Masri Singarimbun,2006). Konsep operasional akan mempermudah bagi 

penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya agar lebih terarahkan dan konsep 

operasional ini akan dicantumkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian  

Variabel Indikator Sub Indikator 

Penyelesaian 

Sengketa Tanah 

1. Musyawarah 

 

 

 

a) Bersedia melakukan musyawarah  

b) Keterlibatan mengambil keputusan 

c) Adanya pihak yang saling percaya 

d) Mempunyai kemauan menyelesaikan 

masalah 

2. Mediasi 

 

 

 

a) Pihak- pihak bersengketa mengunakan 

mediator  

b) Kesepakatan dituangkan dalam 

perjanjian 

c) Tidak ada pihak yang  menang 

maupun kalah   

d) keterlibatan pihak ketiga  

3. Litigasi 

 

 

 

 

a) Penyelesaian sengketa yang lambat 

b) Biaya perkara yang mahal 

c) Adanya pihak yang menang dan kalah 

d) Putusan pengadilan tidak 

menyelesaikan masalah 

Sumber: Amriani 2012 

2.10  Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah 

yang penting. Adapun kerangka berfikir tentang Analisis Penyelesaian Konflik 
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Pertanahan Masyarakat Kelompok Tani Makmur Sejati (KTMS) Desa Kiyap Jaya 

dengan HGU PT. CDSL yang terdapat di Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar 

Sei Kijang Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berfikir 
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