
23 

BAB II 

PENELITIAN TERDAHULU DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul dan Pengarang Pokok bahasan 

1. Analisis Hukum Sistem 

Penyelesaian Sengketa Atas Tanah 

Berbasis Keadilan ditulis oleh 

Herliana Ratna Sambawa Ningrum 

(2014) 

Menurutnya ada beberapa sebab sering 

munculnya masalah-masalah sengketa 

tanah di Indonesia, adapun 

penyebabnya yaitu: 

1) Sistem adminstrasi pertanahan

terutama perihal sertifikasi tanah.

Diperparah dengan masih

banyaknya tanah yang belum

terdaftar.

2) Distribusi kepemilikan tanah yang

tidak merata, sebab adanya

ketimpangan pendistribusian

tanah serta kebijakan ekonomi

yang cenderung kapitalistik.

3) Legalitas atas kepemilikan tanah

yang hanya  didasarkan pada

kepemilikan bukti formal yang

berupa sertifikat sebagai tanda

bukti hak dengan kurang 

memperhatikan produktifitas 

penggunaan tanah. 

Menurutnya dalam menangani 

smasalah engketa tanah pemerintah 

perlu membentuk lembaga peradilan 

khusus yang menangani tentang 

peradilan agraria. Lembaga yang 

dimaksudkan diharapkan dapat 

mengasah multiple intelegence yakni 

kecerdasan intelektual, emosional 

bahkan kecerdasan spiritual 

2.  Penyelesaian Sengketa Tanah 

Melalui Mediasi (studi kasus di 

Kantor Pertanahan Kabupaten 

Mediasi merupakan suatu satu cara 

penyelesaian sebuah konflik atau 

sengketa tanah yang dilakukan oleh 

Badan Pertanahan Nasional. Di mana 
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Sukoharjo) ditulis oleh Meidiasari 

Amalia Nur Handini (2015) 

mekasnisme ini menggunakan 

pendekatan soft dalam proses 

penyelesaiannya.Berdasarkan Perturan 

BPN nomor 11 tahun 2016 pelaksanaan 

mediasi dilakukan dengan paling lama 

30 hari. Bahwa menurutnya proses 

Mediasi bertujuan untuk: 

1) Menjamin transparansi dan 

ketajaman analisis masalah 

2) Pengambilan keputusan yang 

lebih bersifat kolektif dan 

objektif 

3) Meminimalisir gugatan atas 

hasil penyelesaian sengketa 

dan konflik yang 

berkepanjangan 

4) Menampung informasi dan 

pendapat dari para pihak yang 

berselisih serta pertimbangan 

dari unsur penunjang lain 

5) Memfasilitasi penyelesaian 

melalui musyawarah 

3.  Kewenangan Pemerintah Daerah 

dalam Penyelesaian Sengketa 

Tanah ditulis oleh Ilyas, 

Abdurrahman dan Sufyan (April 

2015) 

Mengacu pada lampiran Undang-u 

No.23 tahun 2014 pada huruf J tertera 

pembagian urusan pemerintahan 

bidang pertanahan disebutkan terdapat 

9 sub urusan, yang terbagi antara 

pemerintah pusat, pemerintah propinsi, 

pemerintah daerah, 9 urusan tersebut 

diantaranya: 

1) Izin lokasi 

2) Pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum 

3) Sengketa tanah garapan 

4) Ganti kerugian dan santunan 

tanah untuk pembangunan 

5) Subjek dan juga objek retribusi 

tanah serta ganti rugi tanah 

kelebihan tanah maksimum dan 

tanah absente 

6) Tanah ulayat 

7) Tanah kosong 
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8) Izin pembukaan tanah 

9) Penggunaan tanah 

Dan yang merupakan urusan pemda 

adalah : 

1) Pemberian izin lokasi dalam (1) 

daerah / kabupaten 

2) Penyelesaian tanah garapan 

dalam daerah kabupaten/ Kota 

3) Penyelesaian masalah ganti 

kerugian dan santunan tanah 

untuk pembangunan oleh 

pemerintah daerah 

4) Penetapan tanah ulyata yang 

lokasinya dalam daerah 

kabupaten/ kota 

 

4.  Tinjauan Kriminologis Terhadap 

Kejahatan Pemalsuan Sertifikat 

Tanah (studi kasus kota Makasar 

tahun 2011-2013) ditulis oleh 

Riyandi Rukmana 2015 

Pada dasarnya sebab seseorang 

melakukan tindakan kejahatan 

pemalsuan sertifikat tanah dipengaruhi 

oleh beberapa faktor: 

1) Adanya  rasa ingin yang tinggi 

untuk menguasai tanah tersebut 

2) Merasa bahwa tanah tersebut 

miliknya 

3) Berniat untuk menggugurkan 

hak orang lain terhadap tanah 

tertentu 

4) Adanya kepentingan pribadi 

5) Tingkat pendidikan yang 

rendah 

6) Masih adanya kelemahan BPN 

dalam hal proses administrasi 

pertanahan 

Dalam upaya penanggulangan terhadap 

kejahatan terkait pertanahan diatas 

beberapa hal yang perlu dilakukan oleh 

penegak hukum: 

1. Sosialisasi tentang tanah yang 

dilakukan baik 

kepolisianmelaluiBInmas 

maupun BPN  

2. Pihak kepolisian membentuk 

tim atau satuan tugas khusu 

untuk menangani kasu-kasus 

pertanahan 



26 

 

3. BPN menggunakan Barcode 

pada nomor seri sertifikat tanah 

4. Kepolisian mengusut kasus 

yang terjadi sampai tuntas 

sehingga pelaku dapat dihukum 

dan memberikan efek jera. 

5.  Konflik Penguasaan Tanah di 

maluku Utara: Rakyat Versus 

Penguasa dan Pengusaha, jurnal 

hukum ditulis oleh Husein Alting  

Konflik terjadi disebabkan karena 

minimnya penghormatan terhadap 

nilai-nilai tanah yang kemudian 

diwujudkan melalui ganti rugi serta hak 

masyarakat hukum adat yang berwujud 

konflik struktural dan horizontal. 

Penyelesaian konflik dilakukan 

melalui jalur litigasi dan juga non 

litigasi. Bahwa dalam pemilihan 

mekanisme penyelesaian oleh 

masyarakat dan perusahaan atas 

sengketa yang terjadi didasarkan pada 

ketersediaan bukti penguasaan, modal 

dan dukungan pemerintah. Masyarakat 

lebih memilih mekanisme non litigasi, 

sebab penguasaan tanah yang 

dilakukan secara turun temurun dengan 

pembuktian hukum adat dan bukan 

hukum formal(sertifikat) sebagai tanda 

hak. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Konflik 

       Konflik merupakan hal yang sering terjadi pada manusia, di mana konflik telah 

menjadi bagian dari manusia dalam berkehidupan sosial. menurut Stephen P. 

Robbins (1990) mendefinisikan  

“A process that beginds when an individual or group perceives 

differences and opposition between itself and another individual or 

group about interests and resources, beliefs, values, or practice that 

matter to them”.1 

Bahwasanya konflik dipahami sebagai suatu proses di mana suatu usaha sengaja 

dibuat untuk mengimbangi pihak lain dalam mencapai tujuan atau memajukan 

kepentingannya. Joel A. Digirolamo mendefinisikan konflik sebagai proses yang 

                                                 
1 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, hlm 5 
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diawali ketika seorang individu ataupun kelompok masyarakat merasakan 

perbedaan ataupun pertentangan antara individu dan individu atau kelompok lain 

tentang sumberdaya, keyakinan, nilai atau praktik minat yang penting bagi mereka.  

Menurut Wirawan 

“Konflik adalah proses pertentangan yang di ekspresikan di antara dua 

pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, 

menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan 

keluaran konflik2” 

       Pada kasus ini konflik tanah di Dengkol pertentangan antara warga dan TNI 

AU didasarkan pada penguasaan terhadap suatu objek tertentu dengan nilai yang 

cukup besar yaitu sebidang tanah yasan (tanah rakyat adat) dengan luas 306 Ha. 

Pertentangan disebabkan karena adanya keinginan keduanya untuk menguasai atas 

tanah tersebut. pertentangan tersebut terus berkembang seiring dengan resolusi 

konflik yang tak kunjung selesai akibatnya ketegangan semakin terjadi.  

       Menurut Wirawan ada beberapa jenis-jenis konflik dalam manusia, beliau 

mangklasifikasikannya ke dalam lima jenis konflik dua diantaranya konflik 

konstruktif dan konflik destruktif3. Pada awal terjadinya kasus konflik tanah di desa 

Dengkol adanya konflik yang terjadi di desa Dengkol cenderung lebih bersifat 

konstruktif pada awal tahun 2000an. Konflik konstruktif dipahami sebagai salah 

satu jenis konflik yang cenderung bersifat positif dengan adanya konflik justru 

mempererat hubungan kekerabatan4. Di mana saat itu warga meresponnya dengan 

                                                 
2 Ibid.,hlm. 5 
3 Ibid Hlm 55-62 
4 Konflik Konstruktif dimaknai sebagai suatu konflik yang mengarah lebih kepada mencari solusi 

mengenai substansi konflik. Konflik lebih bersifat positif karena sifatnya yang membangun sesuatu 

yang baru atau dapat mempererat hubungan pihak-pihak yang berkonflik dan ada poin-poin manfaat 

atas terjadinya konflik. Dalam penyelesaian konflik digunakan tektik-teknik yang melalui 

pendekatan soft aprouch yaitu malalui negosiasi, give and take, ada sentuhan humor, musyawarah 

untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Kerekatan dalam interaksi antara kedua belah 

pihak yang berkonflik akan memudahkan dalam mencapai objektif mereka. Interaksi yang sehat dan 

terjalin dengan baik juga akan memudahkan dalam mencapai solusi yang bersifat win & win 

solution. 
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cukup baik dengan pertimbangan dalih kemiteraan dalam pembangunan. Selain itu 

juga disebabkan karena situasi konflik yang belum begitu memanas, toleransi masih 

tetap terjalin dimana warga masih bisa menanam di lahan menjadi objek konflik 

tersebut, kedua pihak antar warga dan TNI AU Lanud Abdurrahman Saleh masih 

mau melakukan kesepakat-kesepakatan dalam penatagunaan produktifitas tanah 

dan juga kerjasama kemitraan yang berupa dipebolehkannya warga dalam 

memanfaatkan fasiltas milik TNI AU yaitu lapangan, kolam renang dan sebagainya. 

hal ini juga sejalan dengan konsep wirawan tentang konflik konstruktif yang 

menyatakan adanya konflik membuahkan suatu hal yang baik. 

Bagan 2.1 Siklus Konflik Konstruktif Menurut Wirawan 

 

Sumber : Konflik dan Manajemen Konflik, Wirawan Hlm 62 

     Sumber daya alam mempunyai kekuatan penting bagi keberlangsungan 

kehidupan manusia karena salah satunya kemanfaatan ekonomi yang terkadung di 

dalamnya. Bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis pada umumnya 
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ketersediaanya terbatas, begitu juga sumber daya alam. Ketika sumber daya alam 

bersifat terbatas maka setiap manusia akan senantiasa berusaha menguasai dan juga 

memanfaatkan sumber-sumber tersebut dengan kecenderungan melalui persaingan. 

Ketika sebuah persaingan dilakukan dengan cara yang tidak sehat maka dapat 

dipastikan akan menimbulkan suatu pertentang antar manusia yang berakibat 

konflik. Dan hal inipun juga terjadi pada konflik di desa Dengkol. 

        Beberapa tahun berlanjut situasi konflik di desa Dengkol mulai mengalami 

peningkatan dimana berdasarkan kebutuhannya TNI AU mulai melakukan 

beberapa pembangunan secara sepihak terhadap objek yang menjadi sengketa 

dengan tanpa meminta ijin warga selaku yang menguasai tanah tersebut secara fisik. 

Pada tahun 2002 konflik mulai meningkat dan 2008 menjadi puncak terjadinya 

konflik bahwa konflik yang semula konstruktis berubah menjadi konflik destruktif. 

Mulai terjadi demonstrasi disertai dengan kekerasan melalui upaya melawan lawan 

konflik5. Akibatnya intensitas konflik semakin meningkat dan cenderung merusah 

hubungan sosial antara kedua pihak yang berkonflik. 

                                                 
5 Dalam konflik destruktif terdapat pihak-pihak yang berkonflik tidak fleksibel atau cenderung 

kaku hal ini disebabkan karena tujuan utama dalam berkonflik adalah untuk mangalahkan satu 

sama lain. Akibatnya ineraksi konflik berlarut-larut dan juga siklus penyelsaiannya sulit untuk di 

kontrol sebab adanya upaya menghindari isu konflik. Teknik yang digunakan dalam 

penyesaiannya adalah melalui kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan politik dan sangat 

sedikit menggunakan negosiasi untuk mencapai win-win solution sebab tujuan utamanya adalah 

win-lose solution  
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Bagan 2.2 Siklus konflik Destruktif Menurut Wirawan 

Sumber : Konflik dan manajemen konflik, Wirawan hlm 61 

       Di Indonesia semua jenis konflik agraria yang terjadi tidak terlepas dari 

kesenjangan terkait sumber-sumber agraria. Menurut Lilis Mulyani menyebutkan : 

“Penyebab konflik tanah karena kurang efektifnya proses penanganan 

konflik agraria, penyelesaian konflik agraria belum menyentuh kepada 

akar dan sumber konflik agraria, bahwa tindakan penyelesaianan yang 

dilakukan hanya bersifat represif bukan preventif.” 

       Selain itu juga terdapat factor lain yaitu semakin meningkatnya intensitas 

kekerasan dalam penanganan kasus konflik agraria melalui tindakan diskriminasi 

atau pelanggaran hak asasi, serta kurang optimalnya program kebijakan yang 

menyangkut agraria, hal ini diakibatkan olah masih banyaknya politisasi dalam 

penentuan arah kebijakan agraria6. 

2. Resolusi Konflik (conflict resolution) 

        Resolusi konflik dipahami sebagai proses inti dalam mencapai keluaran 

konflik7. Pada situasi konflik ada banya cara yang memungkinkan dapat digunakan 

                                                 
6 Mulyani. Lilis, Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia, Bhumi No.39 April 2014 
7 Wirawan menjelaskan bahwasanya Resolusi konflik (Conflict Resolution) adalah proses 

pencapaian suatu keluaran konflik melalui metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik yang 
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oleh pihak yang berkonflik dalam kaitannya untuk kepentingan penyelesaian. 

Konsep metode yang di kemukakan oleh Wirawan telah cukup memberikan 

berbagai pilihan penyelesaian dengan tentu dilihat dari sifat, situasi dan juga 

karakter sebuah konflik tertentu. Diyakini setiap kasus konflik memiliki 

karakteristik berbeda begitu juga pun berbeda pula mekanisme penyelesainnya.  

  

 

 

Gambar 2.1 Metode Resolusi Konflik 

Sumber : Konflik dan Manajemen Konflik, Wirawan hlm 177 

       Pada konteks kasus konfik pertanahan pada dasarnya memiliki metode 

penyelesaian yang hampir sama dengan yang di kemukakan oleh Wirawan, pada 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN No 11 tahun 2011 disebutkan 

intinya terdapat dua cara penyelesaian yakni dengan melalui adminstrasi yang 

menjadi wewenang BPN dan melalui mediasi serta pengadilan untuk kasus yang 

bukan ranahnya BPN8. 

                                                 
maksud yaitu proses manajemen konflik yang digunakan untuk membuat keluaran konflik (solusi) 

secara efektif. 
8 Penyelesaian kasus tanah oleh BPN melalui administrasi dilakukan dengan cara menguji lagalitas 

alas hak yang digunakan dari masing-masing pihak dengan disandingkan dengan data yuridis dan 

juga data fisik yang dimiliki oleh BPN. Sedangkan penyelesaian melalui mediasu BPN bertindak 
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       Sebelum menentukan langkah penyelesaian sangatlah dibutuhkan sebuah 

manejemen konflik dalam menentukan langkah resolusi yang didasarkan pada 

pertimbangan konflik itu sendiri. Menurut Wirawan dalam mendefinisikan 

manajemen Konflik dalam bukunya yang berjudul Konflik dan manajemen konflik 

disebutkan: 

“Manajemen Konflik adalah sebagai proses pihak yang terlibat dalam 

konflik atau pihak ketiga dalam menyusun strategi konflik dan 

menerapkannya untuk megendalikan konflik agar menghasilkan 

resolusi yang diinginkan9”.  

       Terdapat beberapa poin yang dapat dijabarkan dari pendefinisian tersebut yaitu 

manajemen konflik dapat melibatkan pihak ketiga yang netral diluar pihak yang 

berkonflik dengan tujuan menciptakan solusi konflik yang menguntungkan dengan 

pertimbangan seefisien mungkin. Dalam manajemen konflik terdapat strategi 

konflik sebagai site plan dalam proses memanajemen sebuah konflik agar konflik 

dapat terkontrol dengan baik. 

        Ketika seseorang menghadapi sebuah konflik tentu menggunakan perilaku 

berbeda dalam menghadapi lawannya. Perilaku ini membentuk satu pola atau 

beberapa pola yang terjalin dengan baik atau sama sekali tidak baik. Pola perilaku 

lawan dalam menghadapi konflik ini yang kemudian disebut sebagai gaya 

manajemen konflik. Sedangkan Stella Ting-Toomey memahaminya lebih kepada 

bentuk gaya komunikasi konflik. Gaya manajemen konflik sangatlah penting 

keberadaanya sebab hal ini merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan 

langkah penyelesaian konflik pada tahap manajemen konflik10. 

                                                 
sebagai Mediator dalam memutuskan sebuah perkara perdata terkait masalah pertanahan. Sedangkan 

penyelesaian melalui pengadilan BPN bertindak sebagai pemberi rekomendari data terkait kasus 

yang terjadi. 
9 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, hlm 129 
10 Kenneth W. Tomas dan Ralph H. Kilmann (1974) mengklasifikasikan dimensi terhadap  proses 

manajemen konflik beliau mengatakan terdapat dua dimensi yang perlu perhatikan dan 
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Gambar 2.2 Gaya Manajemen Konflik Thomas dan Kilmann 

Sumber : Konflik dan Manajemen Konflik. Wirawan hlm 139 

        Sesuai dengan awal terjadinya konflik yang telah dijelaskan diatas pada tahun 

1999-2000 di mana tingkat kerjasama antar kedua pihak konflik cukup tinggi 

dengan sedikit mengabaikan tuntutannya maka sesuai dengan konsep yang di 

kemukakan Thomas dan Killman bahwa gaya menejemen konflik yang dapat 

digunakan adalah mengakomodasi11. Inti dari mengakomodasi adalah bertujuan 

menyenangkan lawan konflik dan sedikit mengorbankan diri. 

       Di situasi lain saat warga mengambil langkah hukum dalam penyelesaian 

konflik melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya itu pun juga 

                                                 
dipertimbangan dalam melakukan manajemen yaitu pertama kerjasama (cooperativeness) pada 

sumbu horizontal dan kedua keasertifan (assertiveness) pada sumber vertikal yang didasarkan pada 

repon dari kedua pihak yang terlibat konflik. Dua pertimbangan ini akan membawa ke beberapa 

solusi penyelesaian yang dapt dimungkinkan. Yakni diantaranya kompromi, menghindari, 

mengakomodasi, kolaborasi dan kompetisi. 
11 Mengakomodasi (accomodating) dipergunakan ketika tingkat keasertifan yang rendah tetapi 

tingkat kerjasamanya tinggi. Pihak yang berkonflik sama-sama lebih mementingkan proses dalam 

penyelesaian konflik dibandingkan dengan tuntutan atau keinginan individu, tidakadanya upaya 

mendominasi dalam manajemen konflik dengan sama-sama ingin mancapai tujuan yang sangat 

penting. 
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dilakukan melalui proses manajemen konflik. Pengambilan langkah tersebut 

sebagai upaya permohonan peninjauan kembali atas putusan hak pakai tanah objek 

sengketa No 1 tahun 1990. Karena putusan tersebut merupakan produk hukum 

maka untuk melawannya juga dilakukan gugutan hukum dengan harapan adanya 

kesalahan dalam pemberian keputusan tersebut dan keluaran konflik diharapkan 

memihak kepada warga.  

       Disamping itu juga terdapat Pola interaksi konflik dalam resolusi konflik. Di 

mana pada tahap ini terdiri dari bagaimana tahap-tahap penyelesaian konflik 

berdasarkan tuntutan kedua belah pihak yang berkonflik demi mencapai solusi 

terbaik bagi semua pihak dengan tetap berasakan keadilan. Pada aspek lain pola 

interkasi konflik juga dipahami sebagai bentuk interaksi dengan lawan konflik. 

Faktor yang mempengaruhi proses interkasi konflik yaitu metode resolusi konflik 

yang dipergunakan sebagai acuan dalam memberikan putusan penyelesaian 

konflik, pemilihan metode biasanya di dasarkan pada jenis, karakter konflik dan 

juga gaya manajemen dilihat dari bagaimana respon pihak-pihak yang berkonflik 

tersebut. Kemudian faktor lainnya yaitu perkembangan konflik itu sendiri, ketika 

penyelesaian kasus kurang begitu efektif dan bahkan malah merambah lebih besar 

maka disitulah akan juga berdampak pada pola interaksi penyelesaian konflik. Pada 

pola interkasi konflik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yaitu taktik 

konflik, gaya manajemen konflik dan juga kekuasaan.Wirawan menyatakan :  

“Dalam mengaktualisasikan strategi konflik, pihak-pihak yang 

berkonflik tentu akan menggunakan beberapa taktik demi mencapai 

tujuannya”12 

                                                 
12 Wirawan memahami Taktik konflik sebagai teknik yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat 

konflik dengan tujuan mempengaruhi lawan konflik untuk menghasilkan keluaran konflik yang 

diharapkan. Teknik persuasif ini dimaksudkan untuk menguji atau memancing respon lawan konflik 

untuk memperlebar peluang dalam memenangkan konflik 
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Ketika taktik persuasif yang dilakukan kurang begitu berhasil maka biasanya 

seseorang cenderung untuk melakukan ancaman yang bersifat menekan dengan 

berbagai kemampuan atau kekuasaan yang di miliki. Begitu pula yang terjadi pada 

kasus ini dimana salah satu pihak dalammhal ini TNI merasa upaya yang dilakukan 

kurang begitu menghasilkan maka langkah selanjutnya yang diambil adalah dengan 

dengan melakukan ancaman terhadap pihak lawan.  

       Di lain aspek gaya manajemen konflik ikut andil pada interaksi dalam proses 

penyelesaian konflik. Di mana gaya manajemen seperti yang telah di jelaskan diatas 

merupakan bentuk perilaku dalam memahami sebuah konflik dan bagaimana 

respon terhadapnya. Seperti yang telah jelaskan oleh Thomas bahwasanya :  

“manajemen konflik terdapat dua dimensi yang menjadi pertimbangan 

yaitu keasertifan dan kerjasama” 

 

dari sinilah pihak ketiga atau mediator selaku penengah menilainya dan kemudian 

dijadikan dasar dalam menentukan langkah penyelesaian selanjutnya. 

a) Resolusi konflik Pengaturan sendiri 

       Resolusi konflik melalui pendekatan pengaturan sendiri pihak-pihak yang 

berkonflik menyusun strategi konflik dengan pertimbangan taktik konflik dalam 

mancapai tujuannya. Salah satu contoh pola interaksi konflik sebagai upaya 

mencapai keluaran konflik yang diharapkan yaitu interaksi konflik dengan sistem 

(win & lose resolution) interaksi ini memiliki tujuan utama yakni memenangkan 

konflik dengan mengalahkan lawan konflik. Diantara pertimbangannya adalah 

merasa memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lawan, objek konflik dirasa 

berkaitan dengan reputasinya, situasi konflik cukup menguntungkan dan lainnya. 

Interaksi lain yaktu dengan sistem (win & win solution), Menurut Wibowo : 
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“alternatif penyelesaian konflik merupakan serangkaian proses di mana 

pihak yang berselisih bekerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat 

netral yang membantu kedua pihak dalam mendudukkan 

ketidaksepahaman mereka di luar pengadilan. Menurutnya setidaknya 

ada dua cara yang dapat dilakukan yakni salah satunya mediasi”13 

 

        Upaya resolusi konflik melalui pengaturan sendiri pada kasus ini dilakukan 

oleh warga desa Dengkol dengan TNI AU dengan melakukan pertemuan di Balai 

Desa dengan maksud menjelaskan tuntutan dari masing-masing dengan berbagai 

dokumen alas hak yang dimiliki, adapun pertemuan tersebut diharapkan adanya 

kesepakatan atau kompromi dalam memutuskan penyelesaian masalah dengan 

dengan pendekatan soft aprouch. Namun kembali upya tersebut gagal dilaksanakan 

sebab semakin menurunnya tingkat kerjasama dari warga selaku yang dirugikan 

pada kasus ini. 

b) Resolusi Konflik Intervensi Pihak Ketiga 

       Berdasarkan keterbatasan manusia ataupun wewenang seringkali pihak-pihak 

yang berkonflik tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di 

mana pada situasi konflik yang lain terkadang tidak adanya saling toleransi atau 

tidak mau mengalah dalam proses penyelesaian konflik hal ini sering menjadi 

kandala yang cukup mengganggu. Dalam keadaan seperti ini maka sangat 

dibutuhkan peran pihak ketiga (thirt party intervention) selaku penengah. Resolusi 

melalui metode ini bertujuan untuk memberikan putusan-putusan perjanjian 

ataupun keputusan yang bersifat final. Terdapat setidaknya tiga cara yang dapat 

dilakukan yaitu, Pertama melalui proses Pengadilan. Penyelesaian konflik oleh 

pengadilan masuk kedalam kategori perkara perdata di mana kedua pihak masing-

masing menyerahkan berkas tuntutan konfliknya pada pengadilan perdata. Pada 

                                                 
13 Mediasi yaitu proses di mana pihak netral (mediator) bekerjasama dengan kedua atau lebih pihak 

yang berkonflik dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi untuk mengabil keputusan. 
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konteks konflik pertanahan maka proses pengadilan perdata dilakukan setelah 

melalui tahap-tahap penyelesaian oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai materi 

pertimbangan dalam proses pengadilan perdata. 

       Kedua melalui proses administrasi. Resolusi konflik ini dilakukan oleh pihak 

ketiga yang dilakukan lembaga negara bukan lembaga yudikatif yang yang 

diamanati oleh undang-undang berhak menyelesaikan konflik atau konflik tertentu, 

salah satu lembaga yang dimaksud beberapa diantaranya Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pada 

permasalahan kasus konflik pertanahan lembaga negara yang berhak adalah Badan 

Pertanahan Nasional. Ketiga dengan melalui resolusi penyelesaian alternatif. 

Artinya resolusi konflik dilakukan dengan tanpa melalui pihak ketiga bukan 

pengadilan. Metode yang digunakan adalah Mediasi dan Arbitrase. 

1) Mediasi 

Penyelesaian konflik melalui Mediasi adalah salah satu cara resolusi konflik yang 

bersifat alternatif yang telah lama digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan 

berbagai jenis konflik misalnya konflik masyarakat adat, konflik manajemen bisnis, 

perselisihan hubungan industrial dan lainnya. Christopher W. Moore 

mendefinisikan mediasi sebagai berikut14: 

“Mediation is generelly defined as the intervention in a negotiation 

or a conflict of an acceptable third party who has limite or no 

authoritative decisian making power, who assists the involved 

parties to voluntarily reach a mutually acceptable  settlement of the 

issues in dispute.” 

 

Menurutnya mediasi sebagai bentuk intervensi dalam negosiasi atau konflik pihak 

ketiga yang dapat diterima yang memiliki kekuasaan pembuatan keputusan terbatas 

                                                 
14 Wirawan, Loc.cit hlm 199 
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atau dengan kata lain tidakadanya otoritas, dengan membantu pihak yang 

berkonflik secara sukarela mencapai penyelesaian masalah yang disepakati 

bersama. Sedangkan menurut Wirawan mediasi sebagai proses manajemen konflik 

bahwasanya pihak yang terlibat konflik menyelesaiakn konflik yang dialaminya 

dengan negosiasi untuk kesepakatan bersama. Dalam proses mediasi terdapat pihak 

ketiga selaku penengah yang disebut sebagai mediator. Proses mediasi bertujuan 

untuk menciptakan win &win Solution, upaya mengontrol konflik, serta usaha 

untuk mengefektifkan penyelesaian konflik.  

      Beberapa kali metode Mediasi dilakukan namun tidak cukup berpengaruh 

terhadap siatuasi konflik di desa Dekol yang cenderung semakin meningkat. Sebab 

yang menjadi persoalan adalah tanda bukti 38ublic38s tanah yang merupakan 

produk hukum terkait legalitas alas ha katas sebidang tanah. jadi tentu akan sutit 

menyelesaikan kasus ini dengan metode mediasi. 

2) Pemberantasan Mafia Tanah 

       Penyelesaian melalui metode ini lebih ditekankan pada penindakan terhadap 

adanya upaya menyalahi hukum dari masing-masing yang berakibatkan 

terhambatnya proses resolusi konflik. Kanit IV Reskrim Polres Malang 

menyebutkan 15: 

“Pemberantasan Mafia Tanah bagian dari resolusi konflik dengan tidak 

melalui hukum perdata lagi tapi juga melalui hukum pidana” 

 

Pada siatuasi konflik yang melibatkan banyak orang tentu ada pihak yang 

memprofokasi dan bahkan mengambil keuntungan, adanya tindakan ini akan 

semakin memperparah suasana. Akibatnya jelas konflik sulit dikendalikan.  

                                                 
15 Wawancara dengan bapak Sutiyo Kanit IV Reskrin Polres Malang pada 11 september 2018 
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3. Tanah Yasan 

       Berdasarkan pada ketentuan Konversi pasal II undang-undang no 5 tahun 1960 

tentang Pokok Pokok Agraria disebutkan: 

(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau 

mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang 

disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai 

berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, 

yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant 

Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas 

bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang 

akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai 

berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 

20 ayat 1, 

Bahwasanya tanah yasan adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat 

berdasarkan pada hukum adat. Sejak diberlakukannya Undang-undang Pokok 

Agraria bahwasannya hak-hak atas tanah adat tersebut kemudian di konversikan 

menjadi tanah hak milik melalui pendaftaran tanah. konversi adalah hak-hak tanah 

menurut kitab Undang-undang hukum perdata barat dan tanah-tanah yang tunduk 

kepada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah. Menurut 

ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Dari kalimat tersebut dapat dikatakan 

bahwa Konversi adalah penyesuaian hak atas tanah yang telah diberikan 

berdasarkan peraturan yang lama dan tidak diberlakukan lagi kepada peraturan 

yang baru yang berlaku sampai saat ini. 

        Surat keterangan milik adat adalah merupakan sumber pertama dari terbitnya 

suatu hak milik atas tanah. Melalui pendaftran hak inilah status tanah yang pada 

mulanya milik adat berubah statusnya menjadi hak milik sebagaimana yang termuat 

dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan jenis tanah bekas milik adat 

dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :   
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1. Tanah bekas milik adat yang mempunyai surat tanda bukti pemilikan atas nama 

pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila kemudian hal itu 

beralih, bukti peralihan hak berturut turut sampai ke tangan pemegang hak pada 

waktu dilakukan pembukuan.   

2. Tanah bekas milik adat yang tidak mempunyai tanda pemilikan atau yang 

kurang lengkap.   

4. Hak Atas Tanah 

Dasar hak-hak atas tanah diatur jelas dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA disebutkan: 

“Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang 

dimaksud pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang-orang lain serta badan-badan hukum.” 

  

Intinya Hak tanah yang berasal dari hak menguasai dari negara terhadap tanah yang 

diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia maupun kepada warga negara 

asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum 

privat maupun badan hukum publik. 

       Menurut Soedikno Mertokusumo kewenangan yang dimiliki oleh pemegang 

hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu16: 

a. Wewenang Umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk 

menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di 

atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum 

lainnya. 

                                                 
16Yusrina. Rizka, Pengantar Hukum Indonesia Hukum Agraria 

www.academia.edu/9117146/PENGANTAR_HUKUM_INDONESIA_HUKUM_AGRARIA  

diakses pada 29 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB 
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b. Wewenang Khusus, adalah pemegang hak atas tanah mempunyai kewenangan agar 

menggunakan tanah sesuai dengan hak atas tanah tersebut, contohnya tanah hak 

milik dapat untuk kepentinagn pertanian dan atau mendirikan bangunan, jika alas 

haknya adalah hak guna bangunan maka tanah tersebut diperuntukkan guna usaha 

atau perusahaan di bidanag pertania, perikanan peternakan atau perkebunan17. 

1) Hak Milik 

Berdasarkan pada ketentuan pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria disebutkan 

bahwa  

“Hak Milik adalah hak turun-temurun, yang terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang yang memiliki fungsi sosial serta hak milik juga 

dapat dialihkan kepada pihak lain”. 

 

       Hak milik pada dasarnya adalah hak yang paling kuat atas kepemilikan suatu 

tanah oleh suatu orang dan berwenang untuk memberikan kembali suatu hak lain 

(hak guna bangunan atau hak pakai) atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya 

tersebut. Kemudian pada pasal selanjutnya yakni pasal  21 ayat (1) disebutkan 

hanyalah warga negara Indonesia badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak 

milik. Dipahami bahwa hak milik tidak berlaku bagi warga negara asing dan hanya 

diperuntukkan secara tunggal kepada warga negara Indonesia secara 

administratif18. Bahwasanya subjek Hak milik selain warga negara Indonesia yang 

telah disebuatkan adalah badan hukum, adapun badan hukum yang dimaksudkan 

adalah Bank-bank Negara, Koperasi Pertanian, Badan-badan Sosial dan badan-

badan keagamaan19. Adapun penetapan atas hak milik tanah terjadi melalui 

beberapa sebab, menurut pasal 22 yaitu melalui penetapan pemerintah dan melalui 

                                                 
17 Santoso, urip. Jakarta, kencana 2010. hlm.87-88 
18 Muljadi, Kartini  dan Widjaja, Gunawan. Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta, Kencana. 2004. hlm 31 
19 Achmad Chomzah, Ali. Hukum Pertanaha. Jakarta, Prestasi Pustaka. 2002.hlm 6 
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ketentuan Undang-Undang20. Adapun penetapan Hak Milik diluar dari penetapan 

adalah melalui peralihan hak milik, pada pasal 26 disebutkan diantaranya kegiatan 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian dengan wasiat(waris), pemberian 

menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang intinya untuk pemindahan hak 

milik serta pengawasanya diatur dalam Peraturan Pemerintah21. 

       Di samping perlihan Hak milik tanah juga terdapat penghapusan atau 

pencabutan hak milik atas suatu tanah yang dimiliki masyarakat oleh negara. 

Pencabutan tersebut didasarkan pada beberapa alasan, ditegaskan pada pasal 27 

UUPA antara lain: 

a) Tanahnya jatuh kepada negara 

1) Karena cabutnya hak berdasarkan pasal 18 / untuk kepentingan umum 

2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 

3) Karena ditelantarkan 

4) Karena terkena ketentuan pasal 21 ayat (3) tentang warga negara asing 

dan pasal 26 ayat (2) tentang jual beli, tukar menukar dan lainnya 

b) Tanahnya musnah 

 

2) Hak Pakai 

       Mengacu pada pasal 41 ayat (1) mengartikan  

“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang 

lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 

atau dalam perjandian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian 

sewa-menyewa ataupun perjanjian pengolahan tanah dan juga segala 

sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dari 

UUPA22.”  

Adapun pihak yang berhak mendapatkan Hak Pakai diantaranya23warga negara 

Indonesia dan juga Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

                                                 
20 Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No 5 tahun 1960 Tentang UUPA 
21 Ibid. Pasal 26 ayat (1)  
22 Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria 
23 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha Dan 

Hak Pakai Atas Tanah 
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berkedudukan di Indonesia. Dari sini jelas memang alas hak No 1 tahun 1990 telah 

memenuhi syarat di mana tanah yang menjadi objek sengketa belum didaftarkan 

haknya maka secara hukum tanah tersebut adalah milik negara dan negara berhak 

atas tanah tersebut.  




