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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Desa Dengkol

1. Deskripsi Wilayah

       Desa Dengkol memiliki luas wilayah sebesar 914,90 Ha yang terletak pada 

timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Adapun luas wilayah desa Dengkol 

yang terbagi menjadi beberapa bidang tanah, berikut tabel luas bidang beserta 

klasifikasi penggunaanya: 

Tabel 3.1 Klasifikasi Penggunaan Tanah Di Dengkol 

Sumber : Dokumen Profil dan Potensi Desa Dengkol 2018 

Melihat data tersebut bahwa mayoritas tanah yang ada pada pada desa Dengkol 

merupakan tanah dengan kategori kering (tanah Tegal) sehingga masyarakat lebih 

memanfaatkannya untuk ditanami tebu, jagung dan beberapa tanaman sayur. 

Melihat semberdaya alam yang berupa tanah yang cukup luas di wilayah desa 

Dengkol masyarakat lebih meggantungkan pekerjaannya untuk menjadi seorang 

petani, dan bertani adalah mata pencaharian pokok masyarakat dengkol. Jumlah 

No. Bidang Luas 

1. Tanah Sawah 58,50 Ha 

2. Tanah Kering 830,70 Ha 

3. Tanah Basah 0,00 Ha 

4. Tanah Perkebunan 2,18 Ha 

5. Fasilitas umum 21,51 Ha 

6. Hutan 2,00 Ha 

Total Luas 914,90 Ha 
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masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani mencapai 641 orang dan 583 

bermata pencaharian sebagai buruh tani.  

2. Wewenang Pemerintahan Desa Dengkol dalam kasus Pertanahan 

       Pemerintah Desa merupakan Lembaga pemerintahan terkecil yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat desa. 

Berdasarkan Undang-Undang Desa pasal 18 disebutkan bahwa wewenang 

pemerintah Desa meliputi penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan desa 

dan pembinaan masyarakat Desa. Kemudian disebutkan juga pada pasal 26 ayat (1) 

dan (2) menjelaskan bahwa kapala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan membinan ketentraman dan ketertiban 

masyrakat desa.  

       Terkait dengan masalah konflik yang terjadi di Desa Dengkol Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang tentu pada situasi ini pemerintah desa melalui kepala 

desa tentu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam 

kapasitasnya sebagai pelaksana pelayanan., pelaksana pembinaan ketentraman dan 

lainnya melalui fungsi regulasinya. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah konflik tanah tersebut berupa 

pemberian fasilitas musyawarah.  

B. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional 

       Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 dijelaskan 

bahwasanya Badan Pertanahan Nasional yang kemudian disebut BPN adalah 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan langsung 

bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas 

untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sejalan dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan1. Sedangkan mengacu pada Peraturan 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2006 disebutkan 

bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang atau dapat juga disebut 

dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang adalah instansi vertikal Badan 

Pertanahan Nasional yang terletak di Kabupaten atau Kota berada di bawah dan 

bertanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala (Kanwil) 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional2 di wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Kantor Pertanahan memiliki tugas serta fungsi Badan Pertanahan Nasional di 

Kabupaten atau Kota yang bersangkutan sesuai dengan wilayah administratif. 

1. Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional 

Visi 

“Menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan 

pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta 

keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan 

dan kenegaraan republik Indonesia” 

Misi 

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik serta kebijakan pertanahan untuk: 

a) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan 

serta pemantapan ketahanan pangan. 

b) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 

bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah (P4T). 

                                                 
1 Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan pertanahan Nasional pasal 1 ayat 1 
2 Peraturan BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah badan 

pertanahan nasional dan kantor pertanahan pasal 29 ayat 1  
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c) Terwujudnya tatan kehidupan bersama yang harmonis dangan mengatasi 

berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan 

penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak 

melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. 

d) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia 

dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang 

terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan 

lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang 

tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.   

2. Wewenang BPN Dalam Penyelisaian Konflik Pertanahan 

       Perihal masalah pertanahan memang salah satu kewenangan dari Badan 

Pertanahan Nasional dari beberapa wewengan yang disebutkan diatas. Adapun 

seksi yang melaksanakan fungsi penyelesaian masalah tersebut adalah Seksi 

Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan, seksi ini adalah perubahan 

nama dari seksi Sengketa konflik dan perkara pertanahan. Bahwasanya seksi ini 

mempunya tugas menyiapkan bahan dan juga melaksanakan kegiatan penanganan 

sengketa, konflik serta perkara pertanahan. Di sisi lain juga melaksanakan alternatif 

penyelesaian konflik dan perkara pertanahan serta melakukan koordinasi dalam 

proses penyelesaian masalah pertanahan.  

       Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No 11 tahun 2016 bahwa Badan 

Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelesaikan kasus-kasus pertanahan 

dengan berbagai prosedur penyelesaian yang ada dengan tujuan untuk memberi 

kepastian hukum dan keadilan terkait penguasaan, kepemilikan, penggunaan serta 

pemanfaatan tanah. berdasarkan pasal 2 ayat 1 secara umum penyelesaian kasus 
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pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional bertujuan untuk (1) identifikasi 

terhadap riwayat dan akar permasalahan kasus pertanahan, sehingga didapatkan 

data terkait evaluasi program-program kebijakan pertanahan. (2) merumuskan 

kebijakan strategis penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, ketika 

didapat suatu permasalahan pertanahan maka disitulah sangat dibutuhkan rumusan 

kebijakan sebagai bentuk regulasi. (3) agar tanah dapat dikuasai, dimiliki serta di 

manfaatkan dengan baik. Adapun proses penyelesaian kasus pertanahan oleh Badan 

Pertanahan Nasional 

       Berdasarkan Peraturan BPN No 4 tahun 2006 disebutkan pada pasal 25 dan 26 

bahwa wewenang Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian kasus 

pertanahan meliputi: 

“...mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan 

pembinana teknis penanganan sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan.” 

Kemudian pada pasal 26 disebutkan bentuk wewenang yang dimiliki oleh Badan 

Pertanahan Nasional, diantaranya: 

a) Menyusun rencana program di bidang penanganan sengketa, konflik 

serta perkara pertanahan 

b) Melaksanakan pananganan sengketa, konflik serta perkara 

pertanahan 

c) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanan penanganan 

sengketa, konflik serta perkara pertanahan 

d) Melakukan penyiapan bahan penanganan masalah, sengketa dan 

konflik pertanahansecara hukum dan non hukum, mediasi dan 

fasilitas penangnan sengketa melalui pengadilan 

e) Menyiapkan usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan 

lembaga peradilan berdasarkan data yuridis 

f) Mengngkoordinasikan bimbingan teknis penanganan sengketa, 

konflik serta perkata pertanahan 

Beberapa poin di atas mengartikan bahwa Badan Pertanahan Nasional memiliki 

kewenangan yang cukup besar kaitannya dengan masalah pertanahan. Baik dalam 

proses penyelesaiannya begitu pula dengan melalui penyiapan data Yuridis 
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pertanahan sekaligus bahan rekomendasi dalam pengajuan pengadilan Perdata di 

bidang pertanahan.  

3. Pertanahan Kabupaten Malang 

       Berdasarkan dokumen Profil Kabupaten Malang didapatkan berikut data 

terkait bidang pertanahan di kabupaten Malang: 

Tabel 3.2 Bidang Tanah Kabupaten Malang 

No Uraian Jumlah 

1.  Jumlah Bidang Tanah Seluruhnya 1.144.991 

2.  Jumlah Bidang Tanah Terdaftar  297.535 

3.  Jumlah Bidang Tanah Belum Terdaftar 847.456 

Sumber: Dokumen Profil BPN Kabupaten Malang 2017 

       Dengan melihat data di atas bahwasanya tingkat legalisasi tanah di wilayah 

kabupaten Malang masih cenderung rendah yakni kisaran 74 % tanah belum 

terdaftar. Masih besarnya jumlah tanah belum terdaftar merupakan salah satu 

penyebab terjadinya konflik pertanahan. Setidaknya menurut Seksi Konflik dan 

Perkara BPN kabupaten Malang sampai September 2018 masih terdapat 17 kasus 

pertanahan yang belum terselesaikan dari 33 kasus keseluruhan. Berikut klasifikasi 

Hak Atas Tanah pada bidang tanah yang sudah terdaftar di kabupaten Malang: 

C. Gambaran Umum Dinas Pertanahan Kabupaten Malang 

1. Visi dan Misi 

       Dinas Pertanahan Kabupaten Malang merupakan organisai pemerintah daerah 

di lingkungan pemerintah kabupaten Malang yang baru terbentuk pada tahun 2016, 

dinas ini sebelumnya adalah Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Malang yang terbentuk di dasarkan pada perda kabupaten Malang no tahun 2008 
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tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dasar hukum pembentukan Dinas 

Pertanahan di dasarkan pada Perbup Kabupaten Malang No 43 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan Susunan Organisai, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Pertanahan. 

Visi  

“Terwujudnya Pelayanan Pertanahan Yang Berkualitas Serta 

Mewujudkan Tanah Sebagai Sarana Pembangunana Untuk 

Kesejahteraan Masyarakat” 

 

       Berdasarkan pernyataan Visi tersebut kemudian di jabarkan dalam beberapa 

misi, diantaranya: 

Misi  

a) Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berkualitas 

b) Mewujudkan tanah sebagai fungsi Ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan 

pembangunan 

c) Peningkatan pengelolaan dan pengamanan tanah aset pemerintah daerah yang 

akuntabel 

d) Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil guna 

kesejahteraan masyarakat 

2. Tugas Fungsi Dan Wewenang Dalam Kasus Pertanahan 

       Dinas pertanahan Kabupaten Malang memiliki beberapa tugas pokok yaitu 

untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang 

pertanahan, melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan 
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umum, penanganan masalah tanah serta penatagunaan tanah dan juga 

melaksanakan tugas yang dibebankan oleh bupati terkait pertanahan3. 

       Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian tanah Dinas Pertanahan Kabupaten 

Malang memiliki wewenang untuk menangani masalah tanah pemerintah dan badan 

hukum, masalah tanah pemerintah daerah dan terkait juga masalah tanah garapan. 

Bahwa pada kasus konflik tanah yang ada di Desa Dengkol masuk dalam kategori 

masalah tanah garapan. Untuk masalah tanah garapan merupakan tugas dari Seksi 

Permasalahan Tanah Garapan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, seksi ini 

memiliki kewenangan  diantaranya (1) menerima dan menganalisa pengaduan 

sengketa tanah garapan, bahwa yang dimaksudkan tanah garapan disini adalah 

tanah negara yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian atau lahan produktif lainnya. 

(2) mengkoodinasikan dan juga menetapkan langkah penyelesaian sengketa tanah 

sesuai dengan tugas dan fungsi dinas, (3) melaksanakan mediasi dan musyawarah 

terhadap pihak-pihak tang bersengketa4, kembali bahwa proses penyelesaian suatu 

masalah oleh pemerintah lebih didahulukan melalaui pendekatan soft approach.  

D. Gambaran Umum Polres Malang 

1. Sejarah dan Visi Misi 

       Polres Malang dahulu bernamakan Kores 1022 Malang yang berlokasikan di 

Jl.Pahlawan Trip No 1 Malang tempatnay di wilayah kota Malang kemudian 

merubah nama menjadi Polres Malang. Kemudian pada tahun 1986 berpindah 

lokasi di Jl. A. Yani No.1 Kepanjen Kabupaten Malang sebagaimana telah di 

bangun gedung Mapolres Malang yang telah diresmikan Kapolri Jenderal Sanusi 

                                                 
3 Pasal 4 Peraturan Bupati Malang No 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisai, 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan 
4 Ibid pasal 21 
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pada tanggal 1 Juli 1986. Polres Malang merupakan salah satu bagian satuan 

wilayah dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, sehingga Visi dan Misi Polres Malang 

mengacu pada Visi dan Misi Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sebagimana 

disebutkan pada Profil Polda Jatim. 

 Visi  

“Terwujudnya Postur Polda Jatim Yang Profesional, Bermoral Dan 

Modern, Sebagai Pelindung, Pengayom Serta Pelayan Masyarakat 

Yang Terpercaya Dalam Memelihara Kamtibnas Dan Megakkan 

Hukum” 

 

       Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan 

dalam Misi Polda Jatim yang menunjukkan koridor tugas sebagai berikut: 

Misi 

a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

(meliputi Security, Surety, safety and peace) sehingga masyarakat dapat 

terbebas dari gangguan fisik maupun Psikis. 

b) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya Preventif dan 

Preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan 

hukum masyarakat (law abiding citizenship). 

c) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada 

adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. 

d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai 

integritas wilayah hukum Polda Jatim. 
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2. Kewenangan Polri Pada Masalah Pertanahan 

       Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki wewenang terhadap proses 

penyelesaian masalah pertanahan. Jika dilihat pada tugas pokok dan fungsi Polri 

disebutkan wewenangnya diantaranya5: 

a) Memelihara keamanan dan juga ketertiban lingkungan masyarakat 

b) Penegakan hukum 

c) Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan 

masyarakat 

Pada konteks pertanahan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kepolisian 

Republik Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SKB /III/2017 pasal 

4 disebutkan: 

“Para pihak (Polri dan BPN) melakukan pemberantasan terhadap mafia 

tanah dengan membentuk tim terpadu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.” 

Kemudian juga dijelaskan pada Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerjasama BPN dan 

Polri pada poin Pemberantasan Mafia Tanah berikut tugas dan fungsi tim terpadu 

di tingkat Kabupaten kaitannya terkait permasalahan pertanahan6: 

1) Melakukan identifikasi terhadap indikasi adanya praktek mafia tanah 

2) Mengumpulkan bahan keterangan (melakukan pendalaman) terhadap 

indikasi adanya praktek mafia tanah  

3) Mengusulkan dan melaksanakan gelar perkara serta membuat berita 

acara gelar perkara 

4) Menyiapakan kajian dan analisis 

5) Melaporkan hasil gelar perkara kepada Kapolres dan Kepala Kantor 

Pertanahan  

 

 

                                                 
5 Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 
6 Dokumen Pedoman Kerja Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Dengan Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor : 26/SKB-900/VI/2017 



54 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pemberantasanan Mafia Tanah Oleh Satgas Anti Mafia 

Tanah  

Sumber : Dokemen MOu Pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah Polres Malang 

       Dapat diambil kesimpulan bahwa Kepolisian juga turut berperan dalam proses 

penyelesaian suatu konflik pertanahan. Bentuk peranannya yaitu dengan 

keikutsertaannya dalam menganalisa kasus-kasus pertanahan serta memberikan 

pengamanan terhadap proses penyelesaian konflik pertanahan dan malakukan 

tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melawan hukum terkait 

bidang tanah. 

       Bahwasanya tugas polri terkait masalah pertanahan dibebankan pada 

Satreskrim, yang merupakan singkatan dari Satuan Reserse dan Kriminal dalam 

tatanan lembaga negara Kepolisian Republik Indonesia. Satreskrim memiliki tugas 

untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak 

pidana termasuk fungsi identifikasi serta laboratorium forensik di lapangan. Khusus 

pada masalah pertanahan terdapat tim khusus pada unit Satreskrim yang kemudian 

di disebut satgas anti Mafia Tanah. Adapun salah satu tugas Satreskrim yaitu 

melakukan penyelidikan serta penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara 

Pelaksana Kegiatan dan 
Kapolres Melakukan 

Rapat Koordinasi 
Persoalan Tanah

Bantuan pengiriman 
saksi Ahli oleh Badan 
Pertanahan Nasional

Permintaan Salinan 
Warkah dan Legalisir 
oleh Satreskrim Polres 

Malang

Penunjukan Lokasi 
Tanah oleh Satreskrim 

Polres Malang

Bantuan Pengiriman 
Tenaga Keamanan olh 
Tim Penyidik Reskrim 

Polres Malang
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lain tindakan pidana ekonomi, korupsi (tipokor) dan tindak pidana tertentu di 

wilayah hukum Polres. 




