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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan mahluk hidup yang 

ada dibumi. Keberadaan hutan semakin hari semakin sempit dikarenakan 

penggunaan lahan oleh masyarakat semakin tinggi pula.Tergerusnya lahan 

hutan menyebabkan tidak stabilnya ekosistem kehidupan flora dan fauna 

terutama berimbas terhadap kelestarian alam sekitar. Keberadaan hutan sangat 

penting untuk menunjang kelestarian alam sebagai rumah bagi kehidupan 

hewan dan tumbuhan, itupun akan memberikan efek positif bagi kehidupan 

manusia.  

Hutan dan manusia merupakan salah satu sistem yang berkaitan antara 

satu sistem dengan sistem yang lain. Hutan dan manusia tergabung dalam satu 

sistem yang disebut dengan alam. Bila salah satu sistem mengalami kerusakan 

maka akan mempengaruhi terhadap sistem yang lain. Keberadaan hutan yang 

lestari memberikan efek yang baik untuk manusia seperti tetap tersedianya 

mata air bagi masyarakat, fungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup 

yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta 

budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 

Menjaga dan melestarikan hutan merupakan salah satu hal yang wajib 

dilakukan oleh setiap masyarakat. Begitu pentingnya kelestarian alam 

menjadikan setiap negara membuat peraturan untuk melestarikan alam dengan 

cara menindak pelaku pengerusakan hutan. Dewasa ini keberadaan hutan 
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semakin mencemaskan dikarena kandungan isi didalamnya terus menerus 

dieksploitasi oleh kepentingan masyarakat terutama untuk Indistri. 

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di setiap negara 

mempunyai andil besar dalam menjaga kelestarian hutan supaya 

keberlangsungan kelestarian alam tetap terjaga. Pemerintah Indonesia dalam 

peranannya menjaga kelestarian alam mengeluarkan regulasi dalam bentuk 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan supaya keberadaan 

dan keberlangsungan hutan tetap terjaga. Pada regulasi sebelumnya yaitu 

(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan 

prinsip penguasaan dan pengurusan Hutan, dan tuntutan perkembangan 

keadaan, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang lebih baru. 

Adapun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mempunyai tujuan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan 

dengan (1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan 

sebaran yang proporsional; (2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang 

meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk 

mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang 

dan lestari; (3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (4) 

meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan 

masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan 

sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan 
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terhadap akibat perubahan eksternal; dan (5) menjamin distribusi manfaat 

yang berkeadilan dan berkelanjutan.
1
 

Dalam UU No 41 tahun 1999, hutan di Indonesia dibagi dalam dua 

status: hutan Negara dan hutan hak. Hutan Negara sendiri diartikan sebagai 

hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 

Angka 4). Sebaliknya, Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang 

dibebani dengan hak atas tanah. Proses untuk menjadi hutan Negara melewati 

proses yang dinamakan sebagai (pengukuhan kawasan hutan). Proses 

pengukuhan kawasan ini merupakan serangkaian proses yang dimulai dari 

penunjukan kawasan hutan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan 

hutan. Proses ini dilakukan agar dapat dihasilkan suatu kawasan hutan yang 

“legal dan legitimate”. Suatu kawasan hutan Negara yang memiliki kekuatan 

hukum dan diakui keberadaannya oleh pihak-pihak disekelilingnya, yang salah 

satu cirinya adalah tidak adanya konflik dengan masyarakat setempat. 

Persoalan yang rentan terjadi seperti kawasan hutan yang baru 

ditunjuk sudah memiliki kekuatan hukum (ditandai, misalnya,  dengan 

terbitnya ijin), padahal seharusnya, pada saat penetapanlah kawasan hutan itu 

memiliki kekuatan hukum dan dapat dikatakan sebagai Hutan Negara. Namun 

demikian, karena proses yang tidak partisipatif, tidak ada proses permintaan 

persetujuan kepada masyarakat membuat posisi kawasan hutan yang sudah 

ditetapkan itu pun tidak bisa terlepas dari konflik dengan masyarakat. 

Keberlangsungan hutan menjadi persoalan yang semakin 

diperbincangkan ketika berbenturan langsung dengan kepentingan masyarakat. 

                                                           
1Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999TentangKehutanan Bab I Pasal 
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Masyarakat pedalaman yang berbatasan dengan hutan memanfaatkan hutan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menghidupi keluarga. Tidak 

sedikit masyarakat Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari kekayaan 

alam yang terkandung didalam hutan-hutan Indonesia. Dengan demikian 

adanya suatu regulasi yang baik harus memberikan konstribusi terhadap 

keberadaan masyarakat yang menggantungkan diri terhadap kekayaan hutan. 

Persoalan yang terjadi diDusun Badung Desa Malaka kecamatan 

Pemenang yang mana masyarakatnya mempunyai lahan tanah yang berbatasan 

langsung dengan hutan negara mengalami pengambilan lahan tanah yang 

dianggap lahan negara oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional). 

Fenomena yang terjadi mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang merasa 

dirugikan oleh pihak BPN dikarenakan sewaktu pembuatan sertifikat tanah 

tidak sesuai dengan jumlah lahan tanah yang ada di pipil. Tuntutan masyarakat 

yang diajukan kepada pihak BPN supaya lahan yang semulanya sesuai dengan 

jumlah di pipil tetap dipertahankan tanpa adanya pemotongan yang dianggap 

lahan milik negara. 

Badan Pertanahan Nasional atau yang lebih dikenal dengan BPN 

bekerjasama dengan Dinas Kehutanan menentukan lokasi dimana lahan tanah 

milik negara dan lahan tanah milik masyarakat. Koordinasi antara dua 

lembaga tersebut bertujuan untuk menskemakan kepemilikan lahan yang 

diduduki oleh warga setempat. Hasil dari survey lapangan, penentuan batas, 

maupun analisa visual menjadikan patokan kepemilikan lahan tersebut. 

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak BPN maupun Dinas kehutanan di 

instruksikan langsung oleh presiden melalui Inpres Nomor 6 tahun 2013 yang 
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mengatur tentang Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 

Alam Primer dan Lahan Gambut, ditujukan kepada beberapa kementerian, 

lembaga pemerintahan, dan pemerintah daerah.
2
 

Berdasakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria dan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Badan 

Pertanahan Nasional atau yang dikenal dengan BPN diberikan hak untuk 

pembuatan sertifikat atau kepemilikan hak atas tanah bagi setiap masyarakat.  

Dengan diberikannya tugas dalam pembuatan sertifikat dan jaminan hukum 

bagi pemilik tanah, BPN mempunyai posisi yang sangat penting dalam kasus 

konflik yang terjadi di Desa Badung Kecamatan Pemenang. BPN (Badan 

Pertanahan Nasional) dalam menentukan batas kepemilikan tanah melalui 

pembuatan sertifikat dinilai merugikan masyarakat karena tidak sedikit 

masyarakat Badung merasa dirugikan oleh hasil pengukuran lahan tanah 

masyarakat. Komunikasi antara pihak BPN dan masyarakat setempat yang 

kurang intens dalam pemberian pemahaman menyebabkan masyarakat tidak 

diikut sertakan dalam menentukan mana lahan milik Negara dan mana lahan 

milik warga setempat. Persoalan yang terjadi menyebabkan sebagian warga 

masih belum mau menstrifikatkan lahan mereka karena tidak ingin lahan 

mereka berkurang. 

Ruang musyawarah untuk mempertemukan pihak masyarakat dan 

pemerintah dalam kasus ini dinilai kurang terbuka dikarenakan sampai 

sekarang masih belum adanya pertemuan secara resmi antara pihak 

                                                           
2
Dishut. Jabarprov.go.id Inilah Garis Besar Isi Inpres No 6 Tahun 2013di akses pada tanggal 27-09-

2013. 
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masyarakat badung dengan pemerintah setempat dalam membahas batasan 

lahan milik Negara dan milik warga. Dilatarbelakangi dengan tingkat Sumber 

Daya Manusia yang kurang memadai menyebabkan semua warga badung 

sampai sekarang belum berani melakukan tindakan protes maupun tuntutan 

supaya adanya penjelasan secara resmi oleh pihak terkait.  

Apabila kita cermati lebih mendalam fungsi dari Negara yang 

tercantum dalam berbagai peraturan yang telah dibuat, tergambar bahwa 

Negara harus mengedepankan kepentingan masyarakat untuk mensejahterakan 

seluruh rakyat.  Akan tetapi kita melihat dari persefektif masyarakat badung 

sendiri keputusan kebijakan (policy demands) tentang kepemilikan lahan 

antara Negara dan masyarakat badung merasa dirugikan atas hasil audit 

lapangan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional. 

Dengan adanya kebijakan  perlindungan Hutan Negara yang 

tercantum dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 memang bertujuan 

baik untuk melindungi keberlangsungan hutan supaya tetap terjaga dan 

terpelihara secara baik. Tetapi dalam satu sisi keberadaan masyarakat 

terpinggirkan karena lahan mereka diambil oleh peraturan yang telah dibuat. 

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti tertarik mengangkat 

tema Konflik Agraria karena dinilai sangat bagus untuk diangkat dalam skripsi 

ini dengan studi yang diambil tentang “KONFLIK AGRARIA (Konflik 

Agraria Dalam Proses Sertifikasi Lahan Warga Oleh Pihak Badan Pertanahan 

Nasional Lombok Utara Di Dusun Badung, Desa Malaka Kecamatan 

Pemenang).” 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian maka penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konflik Agraria dalam proses sertifikasi lahan warga oleh BPN 

Lombok Utara di Dusun Badung Desa Malaka Kecamatan Pemenang? 

2. Solusi apa yang diberikan oleh pihak BPN untuk warga yang lahannya 

terkena potongan karena diduga menempati lahan hutan negara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konflik Agraria dalam proses sertifikasi tanah di Dusun 

Badung Desa Malaka Kecamatan Pemenang? 

2. Untuk mendiskripsikan solusi konflik Agraria yang terjadi di Dusun 

Badung Desa Malaka Kecamatan Pemenang? 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah melihat Rumusan Masalah dan Tujuan Masalah yang telah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka penulis memberikan manfaat 

dalalam penulisan ini: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan konstribusi bagi 

pengembangan konsep teori konflik khususnya Konflik Agraria yang 

sering terjadi dalam berbagai kasus Agraria. 

2. Manfaat Praktis 
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1. Penelitian ini dapat memberikan informsi dan masukan kepada Badan 

Pertanahan Nasional dalam menentukan keputusan yang dibuat 

menyangkut penentuan kepemilikan lahan tanah yang ada di Dusun 

Badung Desa Malaka Kecamatan Pemenang. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan peraturan oleh 

Badan Pertanahan Nasional dengan menetapkan prosedur kebijakan 

dalam penentuan lahan warga dan negara. 

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual didasarkan terhadap tema dan judul yang diambil 

oleh penulis yang digambarkan dalam latar belakang sebeleumnya agar 

peneliti mendapatkan kesamaan persepsi dan pemahaman. Dalam penelitian 

ini ada beberapa konsep yang perlu untuk didefenisikan antara lain: 

1. Konflik Agraria 

Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk 

perasaan diabaikan, disepelekan,  tidak dihargai, ditinggalkan, dan juga 

perasaan jengkel karena kelebihan beban kerja. Perasaan-perasaan tersebut 

sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya  kemarahan. Keadaan tersebut 

akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara 

langsung, dan dapat menurunkan produktivitas kerja organisasi secara 

tidak langsung dengan melakukan banyak kesalahan yang disengaja 

maupun tidak disengaja.  Dalam suatu organisasi,  kecenderungan 

terjadinya  konflik, dapat disebabkan  oleh suatu perubahan  secara tiba-
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tiba, antara lain: kemajuan teknologi baru, persaingan ketat, perbedaan 

kebudayaan dan sistem nilai, serta berbagai macam  kepribadian  individu. 

Menurut Daniel Webster yang ditulis di buku Peg Pickering 

(2000), mendefinisikan konflik sebagai persaingan pertentangan antara 

pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain, atau keadaan perilaku yang 

bertentangan, atau perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, 

atau tuntutan yang bertentangan. 

 Sedangkan menurut Robbins (1996) dalam “Organization 

Behavior” menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang 

terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut 

pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh 

positif maupun pengaruh negatif.Sedangkan menurut Luthans (1981) 

konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling 

bertentengan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. 

 konflik agraria didefinisikan sebagai pertentangan klaim yang 

berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses terhadap tanah, 

sumberdaya alam, dan wilayah antara satu kelompok rakyat pedesaan 

dengan badan penguasa dan/atau pengelola tanah yang bergerak dalam 

bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya. Pertentangan klaim 

tersebut disertai pula dengan upaya dan tindakan menghilangkan 

eksistensi, legitimasi, atau daya berlaku dari klaim pihak lain. Dengan 

menggunakan ilustrasi pada konflik-konflik agraria berkenaan dengan 

ekspansi perkebunan kelapa sawit, penetuan hak milik perkebunan, hak 

milik guna dan hak atas tanah. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_studies


10 
 

 Nasikun (1999:9-10) menyatakan bahwa salah satu masalah sangat 

penting yang akan dihadapi Indonesia dimasa yang akan datang adalah 

hadirnya masalah pertanahan di dalam skala dan karakter yang belum 

pernah terjadi di Indonesia selama ini, yang sumbernya tidak lagi terletak 

dalam konflik kelas di pedesaan, melainkan konflik antara sektor agraria 

berupa peningkatan ekspansi dan dominan sektor industri atas sektor 

pertanian. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Widjono (1998:114) 

yang menyatakan bahwa semakin merebaknya masalah kasus sangketa 

pertanahan dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang 

mengedepan adalah semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, baik 

untuk kepentingan industri dan pembangunan, yang seringkali 

bersembunyi dibalik kata sakti “untuk kepentingan umum”. 

2. Sertifikasi Lahan 

 Sertifikasi (Certification) Sertifikasi adalah sebuah skema dimana 

pihak (orang) yang dipercayai seperti penguasa atau pihak yang 

berwenang mengeluarkan sertifikat untuk pihak lain. Pihak yang 

dipercayai mengeluarkan kupon (vouchers) yang disebut sertifikat yang 

memiliki sejumlah arti yang mendalam, misalnya nomor ijazah. Teknologi 

sertifikasi dikembangkan untuk identifikasi dan otentikasi dimungkinkan 

dalam skala besar.  

 Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas 

suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 

(1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”): 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/nprt/677/pp-no-24-tahun-1997-pendaftaran-tanah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/nprt/677/pp-no-24-tahun-1997-pendaftaran-tanah
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Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah: 

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan 

diberikan sertifikat hak atas tanah.  

Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah: 

Pendaftaran tanah bertujuan:  

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 

3. Badan Pertanahan Nasional 

 Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, 

regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor 

Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 

dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012. 

4. Hutan Negara 

 Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak 

dibebani hak-hak atas tanah menurut  Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai 

masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau 

sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh 

masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertanahan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden
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konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat 

melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan suatu unsure yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat 

melalui indicator yang ada. Adapun indikator penelitian ini adalah: 

a. Faktor penyebab terjadinya konflik Agraria yang berada di desa Badung 

Kecamatan pemenang didasarkan terhadap ketidak sesuaian lahan 

masyarakat yang berada di surat pipil dan ketika ditingkatkan menjadi 

serifikat lahan warga semakin berkurang. 

b. Aktor yang berkonflik dalam kasus ini adalah masyarakat Dusun Badung 

dengan pihak Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Kehutanan. 

c. Akibat dari konflik Agraria yang terjadi di Dusun Badung yang mana 

lahan masyarakat berkurang dikarenakan menempati lahan milik warga 

sedangkan lahan milik negara bertambah. 

d. Resolusi konflik yang terjadi antara warga Dusun Badung, pihak Badan 

Pertanahan Nasional dan Dinas Kehutanan masih belum adanya 

musyawarah secara langsung antara ketiga belah pihak. 
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G. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ilmiah digunakan untuk meneliti secara sistematis apa 

yang akan diteliti. Metode penelitian memberikan gambaran masalah yang 

terjadi dilapangan dengan dikumpulkannya data-data maupun penunjang alat 

untuk memperkuat argumentasi penulis. 

Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak 

diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya 

secara ilmiah. Untuk itu dalam bagian ini memberi tempat khusus tentang apa 

dan bagaimana pendekatan dan jenis penelitian, Obyek penelitian, jenis dan 

sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan teknik keabsahan data. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif Deskriktif yang berusaha memberikan gambaran 

sekaligus persoalan yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan akar 

persoalan yang terjadi. penelitian kualitatif didasarkan terhadap fakta-fakta 

yang terjadi dilapangan untuk membuat kerangka teori pemecahan 

masalah. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan dari narasumber yang 

dianggap tahu menahu terhdapa persoalan yang terjadi. Data Primer 

digunakan sebagai informasi penunjang penelitian supaya bisa 
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memperkuat data informasi penulis dalam menyusun basisi penelitian. 

Tujuan dalam data sekunder ini yaitu para informan yang berkaitan 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait atas persoalan yang terjadi 

dengan cara wawancara (interview) langsung kepada informan. 

Adapun Informan yang di tuju adalah Kepala BPN Lombok Utara di 

Kabupaten Lombok Utara, Kepala Dinas Kehutanan Lombok Utara 

dan masyarakat Badung yang berkonflik. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer untuk 

mengkaitkan langsung dengan persoalan. Data sekunder didasarkan 

terhadap buku-buku, artikel, arsip, perundang-undangan yang 

berkaitan langsung dengan prosedur sertifikasi tanah. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung 

terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. 

Pengumpulan data dengan menggunakan alat indera dan diikuti dengan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala/fenomena yang 

diteliti.
3
 

Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki 

tentang masalah yang diselidiki. Dari hasil observasi, dapat diperoleh 

                                                           
3
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 

70. 
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gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-

petunjuk tentang cara memecahkan. 
4
 

Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini, sesuai yang 

dikemukakan oleh Blak dan Champion (1999: 286-287), antara lain: 

pertama, untuk mengamati fenomena sosial-keagamaan sebagai 

peristiwa aktual yang memungkinkan peneliti memandang fenomena 

tersebut sebagai proses; kedua,untuk menyajikan kembali gambaran 

dari fenomena sosial-keagamaan dalam laporan penelitian dan 

penyajiannya; dan ketiga,untuk melakukan eksplorasi atas setting 

sosial di mana fenomena itu terjadi. Sementara H.B. Sutopo (1997:10-

11), mengemukakan bahwa teknik observasi digunakan untuk 

menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi 

dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dapat 

mengambil peran maupun tidak berperan. Spradley (1980), 

menjelaskan bahwa peran peneliti dalam metode observasi dapat 

dibagi menjadi: (1). Tidak berperan sama sekali, (2). Berperan aktif, 

(3). Berperan pasif, dan (4). Berperan penuh, dalam arti peneliti benar-

benar menjadi warga atau anggota kelompok yang sedang diamati.
5
 

b. Interview 

Penggunaan wawancara mendalam (dept interview) dalam 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan data primer dari subyek 

penelitian dengan cara wawancara mendalam yang tidak berstruktur, 

                                                           
4
 S. Nasution, Metode Research, Edisi 1 (Bandung: Jemmars, 1982), h. 131. 

5
 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, h. 167.    
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dengan pertimbangan supaya dapat berkembang sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Adapun hal yang akan di interview 

menyangkut proses sertifikasi tanah dan konflik yang terjadi 

dikarenakan belum bertemunya titik pandang antara kedua belah pihak. 

c. Tekhnik Dokumentasi 

Metode dokumentasi didasarkan terhadap research buku-buku dan 

pendapat untuk memperkuat argumentasi penulis. Dokumentasi yang 

didapatkan dalam dokumentasi ini berupa hasil foto penulis 

dilapangan, data dari institusi terkait, hasil wawancara masyarakat 

Badung yang berkaitan langsung dengan persoalan yang terjadi 

dilapangan sebagai sumber untuk membuat kerangka teori bagi 

penulis. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian berkaitan langsung dengan sumber informasi 

berupa orang yang bisa memberikan informasi langsung yang berkaitan 

dengan persoalan. Dalam hal ini, adalah: 1. Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Lombok Utara , 2. Kepala Dinas Kehutanan dan, 3. Masyarakat 

Dusun Badung. Jadi jumlah subyek dalam penelitian ini ada 3 subyek 

penelitian. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian penulis akan tertuju ke institusi yang terkait. Dalam 

hal ini lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah:1. Badan Pertanahan 

Nasional, Jalan Raya Tanjung Bayan Km. 43 Gangga Lombok Utara 2. 

Dinas Kehutanan Jl. Majapahit No. 54 A Mataram dan ke lahan warga 
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untuk melihat secara obyektif letak kasus penelitian didalam hal ini yang 

terletak di Dusun Badung Desa Malaka Kecamatan Pemenang Lombok 

Utara. 

6. Tekhnik Analisi Data 

Tekhnik analisis data merupakan cara mengumpulkan data-data yang 

telah didapatkan dan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian 

agar peneliti dapat menyimpulkan secara logis hasil dari data yang telah 

didapatkan. Interpretasi data yang telah dikumpulkan bisa langsung 

diambil secara logis dan sistematis kesimpulan yang didapatkan supaya 

dapat dipertanggung jawabkan. Dalam analisis data kualitatif terdapat 3 

tahapan yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen  yang utama dalam analisis 

data yang mana pada tahap awal reduksi data penulis memfokuskan 

masalah, menseleksi data, dan menyederhanakan. Dalam penelitian ini 

studi diambil secara normative melalui studi literature dan hasil 

analisis bersifat kualitatif dalam bentuk uraian. 

b. Sajian Data 

Dalam sajian data yang perlu dilakukan  yaitu menyusun  informasi 

dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan 

atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang 

terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan yang lebih lanjut 

berdasarkan pemahaman. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 



18 
 

Penarikan kesimpulan atau vervikasi merupakan tahap akhir dari 

analisis data sebagai langkah terakhir yang meliputi pemberian makna 

dari berbagai data yang telah didapatkan lalu disajikan dalam 

penyajian data dengan cara logis dan metodologi konfigurasi. 


