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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 berjalan

sebagai sebuah siklus dimasyarakat. Konflik yang terkontrol akan

menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat

menciptakan konflik. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya

masyarakat itu sendiri.

Seorang ahli yang memberikan definisi terhadap konflik diantaranya

adalah Taquiri dalam Newstorm dan Davis 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.

Menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang melatar

belakanginya. Kondisi tersebut yang disebut juga sebagai sumber terjadinya

konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu komunikasi, struktural, dan variabel

pribadi.
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Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan

kesalah pahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber

konflik. Selain komunikasi yang buruk, struktur juga dapat menjadi penyebab

timbulnya konflik. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian

yang mencakup ukuran (kelompok), derajat spesialisasi yang diberikan kepada

anggota kelompok, kejelasan jurdiksi (wilayah kerja), kecocokan antara tujuan

anggota dengan tujuan kelompok.

Menurut Kreps, konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab

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

dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang

terlibat.

2.2 Jenis Konflik

Berdasarkan fungsinya konflik dibagi menjadi 3 fungsi yaitu :

a. Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya,  konflik dibagi menjadi dua macam, yaitu

konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional berkaitan

dengan pertentangan antar kelompok yang terjadi bermanfaat bagi

peningkatan efektifitas dan prestasi organisasi. Sedangkan konflik

disfungsional berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang

merusak atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi/ kelompok.

b. Berdasarkan pihak yang terlibat

James Stoner dan Edward Freeman menggolongkan konflik

berdasarkan pihak-pihak yang terlibat didalam sebuah konflik. Pertama,
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konflik dalam diri individu. Konflik ini terjadi jika seseorang harus

memilih tujuan yang saling bertentangan, atau karena tuntutan tugas yang

melebihi kemampuannya. Kedua,konflik antar individu. Konflik ini terjadi

karena adanya perbedaan individu yang satu dengan yang lainnya. Ketiga,

konflik antara individu dan kelompok. Keempat, konflik antar kelompok

dalam organisasi yang sama. Kelima, konflik antar organisasi. Keenam,

konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda.

c. Berdasarkan Struktur organisasi

Winardi (dalam bukunya berdnard limbong), membagi konflik

berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi menjadi empat

macam yaitu :

1. Konflik Vertikal yaitu konflik yang terjadi antara karyawan yang

memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi, misalnya

antara atasan dan bawahan.

2. Konflik Horizontal yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang

memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi.

Misalnya, konflik antara karyawan, atau antar departemen yang

setingkat.

3. Konflik garis-staf, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan lini yang

biasanya memegang posisi komando, dengan pejabat yang biasanya

berfungsi sebagai penasihat dalam organisasi.

4. Konflik peran, yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengemban

lebih dari satu peran yang saling bertentangan.
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2.3 Tahapan Konflik

Didalam sebuah organisasi, tahapan-tahapan terjadinya konflik dapat

dilihat sebagai berikut yaitu :

1) Konflik yang bersifat laten.

Konflik yang terjadi tidak seketika, tetapi potensi untuk munculnya

konflik dalam organisasi tetap ada, yaitu bersifat laten karena adanya

operasi organisasi iti sendiri. Menurut model ini, konflik terjadi dalam

organisasi karena adanya diferensiasi secara vertical dan horizontal yang

mengarah kepada pembentukan sub-unit yang berbeda dengan tujuan yang

berbeda dan terkadang sering kali terjadi dengan persepsi yang berbeda

tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan.

2) Konflik yang dipersepsikan.

Tahap kedua dari konflik terjadi ketika suatu kelompok atau sub-

unit menganggap atau mempunyai persepsi bahwa tujuannya mulai

dihalangi oleh tindakan dari kelompok yang lain.

3) Konflik yang dirasakan.

Pada tahapan ini sub-unit atau kelompok yang sedang mengalami

konflik dengan cepat mengembangkan tanggapan emosional kearah satu

sama lainnya. Khususnya subunit yang memiliki hubungan dekat dan

mengembangkan suatu pertentangan secara mental dan menyalahkan sub-

unit atau kelompok yang lain.
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4) Konflik yang dimanifestasikan.

Konflik ini dapat terjadi jika suatu sub-unit atau kelompok kembali

mencoba untuk menghalangi tujuan dari sub-unit atau kelompok yang

lainnya.

5) Ekor konflik.

Pada tahapan ini konflik meninggalkan suatu buntut konflik yang

berpengaruh terhadap cara masing-masing kelompok bereaksi terhadap

konflik yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Jika konflik

dapat dipecahkan sebelum mencapai tahap manifestasi, maka buntut

konflik akan meninggalkan dan meningkatkan hubungan kerja yang baik

dimasa yang akan datang.

2.4 Konflik Pertanahan

Menurut Mudzakkir dalam bukunya (Bernhard limbong) 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 negara

yang 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
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Republik Indonesia, dipusat 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, 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;

6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir;

7. Tanah ulayat;

8. Dan pelaksanaan keputusan pengadilan.
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2.5 Sengketa Pertanahan

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 agar tidak menimbulkan disintegrasi pada Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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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 pemerintahan. Ada

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah, antara lain :

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

2. Tanah yang semula bernilai sosial.

3. Adanya perbedaan persepsi mengenai status tanah adat antara pemerintah

dan masyarakat adat.

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

Sebelum bersentuhan dengan pengaruh asing, mempunyai peranan yang

sangat besar dalam penyelesaian berbagai sengketa, termasuk masalah

tanah. Tetapi setelah bersentuhan dengan pengaruh asing, peranan Dewan

Adat telah bergeser, kerena adanya lembaga-lembaga sejenis seperti

pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, bahkan Peradilan Formal

(Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung).

Walaupun demikian semua lembaga-lembaga peradilan informal ini telah

menyelesaikan berbagai sengketa teristimewa sengketa atas tanah, baik

secara sendiri-sendiri menurut kewenangannya, secara bertingkat menurut

hierarkinya, serta secara bersama-sama sesuai fungsi dan tujuannya

melalui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif, yaitu negosiasi,

Mediasi.

5. Harga tanah yang meningkat dengan cepat.

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

haknya.

7. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.
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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 ataupun sengketa batas tanah ini di sebabkan

oleh pembatasan lahan antara masyarakat dan perusahaan 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.

2.6 Perkara Pertanahan

Menurut Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007 sengketa dan

atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan

peradilan. Sedangkan definisi menurut peraturan kepala BPN RI Nomor 3

Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan

memberi pengertian bahwa perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan

yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan

lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di

BPN RI. Penyelesaian sengketa batas tanah ini sangat sensitif dan harus

berhati-hati untuk mencari jalan penyelesaiannya.
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2.7 Kepemilikan Tanah

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2007)  kata milik secara

terminologi adalah kepunyaan, hak. Kepemilikan dapat diartikan sebagai

sesuatu yang dimiliki atau dikuasai. Kepemilikan ini adalah sebagai bukti

keabsahan suatu tindakan yang diambil dalam meyakinkan suatu objek agar

objek tersebut dapat dikelola dan dimilki oleh pribadi seseorang tersebut.

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 yang 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 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
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benda dengan sepenuhnnya 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 hak itu untuk kepentingan umum, dengan

pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-

undang. 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:

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.

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

benda yang bertambah besar atau berlipat ganda karena alam;

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

benda terlampaui dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan

oleh undang-undang;

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

warisan 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.

2.8 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 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.
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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).

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 Air Hitam ini adalah sebagai contoh

manusia yang tidak memiliki iman karena mereka merasa tanah yang mereka

buat untuk penggalian parit/ balket masih masuk kawasan 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.

2.9 Penyelesaian Sengketa Dalam Kepemilikan Tanah

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 bersifat

vertikal proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses non ligitasi

secara maksimal untuk digunakan atau diterapkan. Hal ini dilihat dari pihak
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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

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-win

solutionterbagi 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
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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.RAPP yang

bersangkutan, dan dengan mendatangkan tim atau orang ketiga yang dapat

memberikan solusi terbaik dan adil untuk kedua belah pihak.

Menurut Widjaja, 2001 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 sbagai berikut :

1. Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang

dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa.

2. Konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang

pihak ketiga atau lebih dimana pihak ketiga yang di ikutsertakan dalam

meyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara profesional sudah

dapat dibuktikan keahliannya.

3. Arbitrase yaitu suatu bentuk penyelesaiaan sengketa yang melibatkan

pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut

dengan arbiter.

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 masalah pertanahan bukan hanya kasus saja tetapi dilihat juga
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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 batas 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 batas

tanah di desa Air Hitam ini.

2.10 Politik Agraria

Pengertian 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.
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Berpedoman dari pengertian politik menurut para ahli maka dapat

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 pemerintahan

dan negara.

3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan

mempertahankannya di masyarakat.

4. Politik adalah segala sesuatu proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan

publik.

Menurut setiawan, 2007 ia mengatakan bahwa politik agraria adalah

serangkaian kerangka kebijakan yang stategis dalam mengatur bidang agraria /

pertanahan guna mencapai kemakmuran dan keadilan. Berdasarkan Perda atau

Undang-undang yang telah di tetapkan, Undang-undang tentang agraria

adalah:

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

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

b. Undang –undang RI No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok –

pokok agraria.

Dari kedua undang-undang di atas terlihat jelas bahwasannya dalam

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

sebab timbulnya undang-undang agraria ini adalah karena adanya
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permasalahan pertanahan yang terjadi 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 sertivikat yang sah atau tanda bukti kepemilikan tanah

tersebut.

Jika kita kaji secara konsep Agama permasalahan agraria 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 Taqwa, Sabar

dan Ihsan (dekat). Kita harus patuh kepada pemerintah kita,  jika pemerintah

kita sudah taat kepada Allah SWT dan Rasullulah SAW, dan kebijakannya

tidak bertentangan dengan kebijakan Allah dan Rasul, maka permasalahan

akan selesai dan undang-undang dapat dijalankan sesuai koridor islami.

2.11 Penyelesaian Sengketa dalam Pandangan Islam

Tanah dalam islam adalah termasuk harta yang boleh dimiliki oleh

seseorang. Setiap orang berhak mengelola tanah tersebut jika tanah

tersebuttidak 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 hati-

hati, di karenakan nuansa kekerasan begitu terasa setiap kali sengketa tanah

terjadi.
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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 batas tanah atau konflik pertanahan

adalah melalui musyawarah dan perdamian. Persengketaan batas tanah yang

terjadi di desa air hitam 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.

2.12 Penelitian Pendahuluan

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 yang

penulis lakukan sehingga walaupun ada sedikit  persamaaan dalam judul

tetapi pemaknaannya dan faktor permasalahannya berbeda.

Berdasarkan  surve yang penulis lakukan, penulis menemukan judul

yang sama dan permasalahan yang mendekati penelitian yang penulis lakukan

yaitu:“Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik
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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 Zuhelmi

jurusan ANA Thn 2010).

Sedangkan judul yang penulis buat adalah “Analisis Penyelesaian

Sengketa Batas Tanah di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelalawan. Didalam penelitian pendahuluan ini penulis merujuk bahan skripsi

diatas bahwasannya sebagai bahan pendukung dan pertimbangan dalam

penulis melakukan penelitian dan mempermudah penulis menyelesaikan karya

ilmiah ini. Didalam penelitian pendahuluan ini juga penulis memaparkan

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam Agraria ini,

dan penulis tetap membuat pembanding terhadap karya ilmiah yang penulis

buat agar nantinya mempermudah penelitian selanjutnya.

Didalam penelitian ini pokok dari permasalahan adalah permasalahan

“Batas Tanah yang belum jelas diketahui tapal batasnya. Dalam hal ini

permasalahan pertanahan ini sangat rumit dan dapat memakan waktu yang

banyak dalam pemecahan permasalahannya. Oleh karena itu permasalahan

pertanahan yang terjadi pada desa Air Hitam ini dapat terselesaikan apabila

adanya kesadaran dari kedua belah pihak dan keinginan untuk melakukan

perdamaian serta menahan emosi individualnya.

2.13 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.
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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.

b. Sengketa Batas Tanah

Kesalah pahaman atau perbedaan pendapat dan perebutan

kekuasaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk

mempertahankan hak masing-masing.

c. Program BPN RI dalam penyelesaian konflik

Program yang akan 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 di daerah lain.

2.14 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana

cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari

variabel 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:
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Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian

No. Konsep Penelitian Indikator Sub Indikator

1. Analisis Penyelesaian
Sengketa Batas Tanah

a. Tekhnik
Pengawasan

- Pengawasan
Fungsional

b. Tekhnik
penyelesaian

- Mediasi
- Konsiliasi
- Arbitrase

c. Tekhnik
ketepatan
waktu

- Efisiensi
- Efektifitas

d. Tekhnik
pengelolaan
tanah

- Negosiasi

Sumber : Data Olahan (2012)

Adapun pedoman analisis penyelesaian sengketa batas tanah ini yaitu

menurut Widjaja, 2001 yang termasuk kedalam sub indikator yang dijelaskan

sebagai berikut:

1. Tekhnik Pengawasan

Tekhnik Pengawasan adalah : Tekhnik yang digunakan untuk

memberikan pengawasan terhadap sengketa batas tanah di Desa AiR

Hitam yang dipermasalahkan serta melihat ketepatan kinerja pemerintah

pelalawan dan pihak lainnya dan memberikan solusi yang tepat.

a) Pengawasan Fungsional adalah : Pengawasana yang dilakukan oleh

lembaga atau aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus

untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap

objek yang diawasi.
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2. Tekhnik Penyelesaian

Tekhnik Penyelesaian adalah : Tekhnik yang digunakan untuk

mencari solusi dari suatu permasalahan sengketa batas tanah yang akan

dicarikan solusinya serta menyelesaikan permasalahan secara adil.

a) Mediasi: pencarian jalan tengah dan pengambilan langkah awal dalam

penyelesaian suatu permasalahan untuk pencarian solusi yang tepat

dan melihat titik permasalahan sebenarnya dengan menggunakan

bantuan dari pihak ketiga.

b) Konsiliasi: proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga

untuk menentukan permasalahan dan pencarian solusi .dalam

menyelesaikan kasus persengketaan batas tanah dan sudah dibuktikan

keahliannya.

c) Arbitrase: Hakim-hakim yang sudah ditunjuk dan dibuktikan

keahliannya, di inginkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan

UU yang sudah ditetapkan.

3. Tekhnik Ketepatan Waktu

Tekhnik Ketepatan Waktu adalah : Proses penyelesaian permasalahan

sengketa batas tanah yang terjadi antara warga Desa Air Hitam dan pihak

RAPP tanpa mengulur-ulur waktu untuk mencapai suatu tujuan yang di

inginkan. Serta dalam tekhnik penyelesaian sesuai dengan keputusan pihak

BPN yaitu penyelesaian konflik pertanahan dalam waktu 3 bulan atau 90

hari kerja.
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a) Efisiensi : Sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan

hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam

proses pengerjaannya.

b) Efektifitas : Pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang

telah ditetapkan.

4. Tekhnik Pengelolaan Tanah

Tekhik Pengelolaan Tanah adalah : Tekhnik yang dilakukan untuk

melihat permasalahan pengelolaan batas tanah yang tidak sesuai yang

terjadi di Desa Air Hitam agar diketahui permasalahannya serta diberikan

penyelesaian dan pemberian batas-batas terhadap tanah yang sedang

bersengketa.

a) Negosiasi : Proses penyelesaian suatu permasalahan yang dilakukan

dengan cara menberikan keputusan-keputusan yang baik dalam

penyelesaian suatu permasalahan dalam konflik pertanahan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa dalam

pencarian solusi dan penyelesaian sengketa batas tanah yang terjadi antara

warga desa Air Hitam dan RAPP dapat terselesaikan dengan indikator dan sub

indikator yang penulis jelaskan diatas. Dengan melihat titik permasalahan

antara warga desa Air Hitam dan RAPP dapat digunakan dengan indikator dan

sub indikator yang telah di jabarkan.
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2.15 Kerangka Berpikir

Analisis Penyelesaian
Sengketa Batas Tanah di
Desa Air Hitam Kec. Ukui
Kab. Pelalawan.

Tekhnik
Pengawasan

Tekhnik
Penyelesaian

Tekhnik Ketepatan
Waktu

Tekhnik Pengelolaan
Tanah

Pengawasan
Fungsional

Mediasi

Konsiliasi

Arbitrase

Efisiensi

Efektifitas

Negosiasi


