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PRAKATA 

  

Lahan-basah adalah salah satu sumber daya alam di dalam wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber daya alam ini rentan terhadap 

perubahan, padahal keberadaannya harus lestari agar dapat 

mendukung kehidupan sebagian masyarakat yang dapat dikatakan 

bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam ini. 

Universitas Lambung Mangkurat ikut bertanggung jawab 

terhadap kelestarian lahan-basah. Sebagai lembaga pendidikan 

tinggi, universitas ini tidak hanya harus mengenal secara mendalam 

karakteristik lahan-basah, tetapi juga harus memberi pahaman 

kepada masyarakat bahwa lahan-basah harus diperlakukan secara 

bijak agar memberi manfaat terus menerus.  

Seminar adalah sebagian bentuk tanggung jawab universitas. 

Penyelenggaraannya harus berkesinambungan, karena ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni terus berkembang dan masyarakat 

yang bersentuhan dengan lahan-basah pun terus silih berganti, baik 

secara personal maupun generasi.     

Banyak pihak ikut berperan dalam penerbitan buku ini. 

Rektor Universitas Lambung Mangkurat terus menerus 

mengingatkan tugas dan kewajiban sivitas akademik terhadap 

masyarakat. Para penulis atau penyaji dalam seminar memberi 

pandangan dan gagasan terkait dengan karakteristik lahan-basah dan 

perlakuan yang seharusnya diberikan terhadap lahan-basah. Para 

peserta seminar memberi masukan yang sangat berarti untuk 

melengkapi pandangan dan gagasan itu. Para staf Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas 

Lambung Mangkurat memfasilitasi pertemuan para penulis dan para 

peserta seminar. Untuk hal itu semua, kami menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih. 

 Semoga buku ini bermanfaat. 

 

 
 Mochamad Arief Soendjoto 

 Dharmono 
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SAMBUTAN REKTOR *
) 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, 

Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unlam 

(Bpk. Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc.) 

Bapak/Ibu Narasumber dan para peserta seminar pada hari ini yang 

berbahagia   

Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan 

ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenan-Nya kita masih 

diberi kesehatan guna berhadir di ruangan ini dalam rangka 

mengikuti seminar dengan tema “Potensi, Peluang dan Tantangan 

Pengelolaan Lingkungan Lahan-basah”. Shalawat dan salam semoga 

tercurah ke haribaan junjungan Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga dan kerabat beliau hingga akhir zaman. 

Bapak/Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya 

menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang tidak bisa 

berhadir di ruangan ini, karena pada hari ini beliau sudah masuk ke 

Asrama Haji dalam rangka persiapan melaksanakan Ibadah Haji 

1436 H. Tentu harapan dari Bapak Rektor, kami mohonkan doa 

kepada bapak/ibu semua. Mari kita doakan semoga beliau selalu 

dalam kesehatan, keselamatan dan melaksanakan ibadah hajinya 

mendapatkan nilai haji yang mabrur. 

Dalam rangka Dies Natalis Universitas Lambung Mangkurat 

ke-57 tentunya merupakan dambaan bagi kita seluruh sivitas 

akademika, Unlam akan menjadi Universitas terkemuka dan berdaya 

saing. Melalui kegiatan seminar ilmiah inilah kita terus berpacu 

dengan waktu memberikan sumbangsih pemikiran, dan tindakan 

demi mewujudkan cita-cita itu. 

Secara khusus, saya ingin menyambut dan mengucapkan 

terima kasih kepada narasumber. Apresiasi dan terima kasih yang 

setinggi-tingginya pula saya sampaikan kepada seluruh peserta yang 

berhadir dan berpartisipasi dalam seminar ini. Seminar ini adalah 

wujud pengabdian dan kepedulian kita untuk memperoleh banyak 

pemikiran-pemikiran terkait dengan potensi dan peluang Provinsi 

Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan sumber daya alam, 

termasuk di dalamnya lahan-basah yang sangat potensial. 
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Kalimantan Selatan memiliki daerah rawa. Dengan 

demikian, bukan kebetulan Unlam memilih lingkungan lahan-basah 

sebagai arena ilmiah utama untuk penelitian dan pengembangan atau 

center of excellence Unlam yang sebelumnya dikenal dengan istilah 

PIP (Pola ilmiah Pokok). Kehadiran kita bersama di sini untuk 

membicarakan berbagai isu strategis di bidang lahan-basah dalam 

seminar kali ini dengan tema Potensi, Peluang dan Tantangan 

Pengelolaan Lingkungan Lahan-basah. Isu restorasi dan konservasi 

lahan-basah telah mendapat perhatian dan banyak pihak mulai dari 

akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, LSM, hingga aktivis 

lingkungan. Berbagai kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari lahan-

basah, antara lain energi, pangan, dan keseimbangan kelestarian 

lingkungan.  

Unlam berkomitmen melakukan pertemuan ilmiah secara 

berkala dalam bentuk kegiatan seminar. Satu bagian dari seminar 

yang berupa seminar international telah dilaksanakan sejak tahun 

2012 melalui Lembaga Penelitian Unlam. Berkaitan dengan itu, 

peran fakultas sangat penting. Fakultas tidak hanya menghasilkan 

lulusan, tetapi juga menyediakan narasumber dalam menjalin 

jaringan dengan akademisi, ilmuwan, dan peneliti berbagai institusi 

di dalam negeri dan berbagai belahan dunia. Pada sisi lain, Unlam 

perlu membahas kemungkinan membangun pusat penelitian di 

lahan-basah dengan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. 

Tak lupa terima kasih saya sampaikan kepada panitia atas 

kerja kerasnya yang akhirnya membuat seminar ini terlaksana. Dan 

saya berharap kegiatan ini sukses. Pada akhirnya dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar dalam rangka 

Dies Natalis Universitas Lambung Mangkurat ke-57 tahun 2015 

pada hari Rabu, tanggal 16 Seminar 2015 dengan tema Potensi, 

Peluang dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Lahan-basah, saya 

nyatakan resmi di buka. 

Demikian, dari saya. Saya akhiri, wassalamu’alaikum wa 

rahmatullahi wa barakatuh.  
 

 

 

 

*) Sambutan Rektor pada Pembukaan Seminar ini disampaikan oleh Wakil Rektor II. 
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2 
MENGURAI KONFLIK PEREBUTAN TANAH 

(ADAT) DI DAERAH LAHAN-BASAH 

KABUPATEN BANJAR 
 

 

H. Wahyu
 1 

 

1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Jalan 

Hasan Basry, Banjarmasin 70123 

 

 

Abstrak: Konflik perebutan tanah adat di daerah lahan-basah dan strategis 

di Kalimantan Selatan dalam rangka kepentingan perluasan lahan 

bisnis oleh kelompok tertentu semakin marak terjadi. Penelitian 

pada tahun pertama menyimpulkan bahwa konflik tanah di daerah 

lahan-basah berhubungan dengan sertifikat berlapis serta 

penerapan dua status kepemilikan lahan yang berbeda (segel dan 

sertifikat) di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten 

Banjar. Umumnya, konflik muncul ketika lahan gambut yang 

sebelumnya berupa lahan tidur bernilai tinggi secara ekonomi 

akibat dari terbukanya akses jalan. Bernilai tinggi secara ekonomi 

biasanya terkait dengan kepentingan permukiman, usaha, dan 

kepentingan ekonomi lainnya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi diambil 

pada daerah konflik perebutan tanah adat di daerah lahan-basah 

Kabupaten Banjar. Teknik sampling yang digunakan purposive 

sampling. Secara umum, Focus Group Discussion (FGD) selama 

dua kali kegiatan pada tahun kedua menjadi dasar memformulasi 

model penanganan konflik tanah di daerah lahan-basah. Konflik 

tanah yang berakar dari sertifikat tumpang tindih serta penerapan 

status antara segel dan sertifikat, baik untuk kepentingan pribadi 

maupun umum serta tanah ulayat sudah mengarah pada 

penyelesaian, baik litigasi maupun non litigasi. Luaran penelitian 

ini adalah model penanganan konflik tanah di daerah lahan-basah 

di Kabupaten Banjar.  

 

Kata kunci: konflik tanah, lahan-basah, model, penanganan 

 

 

2.1  Pendahuluan 

Berbicara tentang tanah tentu berbicara tentang bagaimana setiap 

manusia bisa bertahan hidup, karena tanah sesungguhnya menjadi 
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tempat bagi setiap manusia untuk melakukan aktualisasi diri (UU 

Agraria No. 5/1960). Dari tanahlah, manusia kemudian 

membangun kehidupan. Dari tanah pulalah, manusia mampu 

mempertahankan kehidupannya. Tanah menjadi tempat berpijak 

sehingga harus dipertahankan keberlangsungannya. Tentunya, 

tanah yang diperbincangkan ini pun juga tidak akan lepas dari 

perbincangan seputar agraria yang sudah lama menjadi 

pembahasan dari masa ke masa. Konflik agraria dalam setiap 

peradaban manusia menjadi warna tersendiri yang menentukan 

sebuah perjalanan bangsa. Konflik agraria berjalin kelindan dengan 

bagaimana lahan menjadi ajang kontestasi (Suhendar & Winarni, 

1998). Dengan kata lain, perebutan lahan terus menerus 

bermunculan. Tanah, dalam konteks ini, kemudian menjadi rebutan 

dan perebutan sehingga kondisi inilah yang melahirkan konflik. 

Umumnya, konflik atau perebutan tanah muncul, ketika pihak yang 

merasa kuat ingin menguasai tanah padahal lahan tersebut menjadi 

milik bersama. 

Data menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur konflik 

agraria umumnya didominasi oleh konflik di sektor perkebunan 

(30 konflik). Kemudian menyusul konflik di sektor kehutanan (26 

konflik) dan konflik pertambangan  (5 konflik).  Konflik di sektor 

kehutanan terjadi akibat perampasan hutan adat oleh perusahaan 

hutan tanaman industri, padahal Kementerian Kehutanan telah 

menyetujui adanya hutan adat seluas 700 hektare dari 11.667 

hektare di Masyarakat Adat Modang.  

Di Kalimantan Selatan konflik didominasi oleh konflik di 

sektor pertambangan dan perkebunan berskala besar (7 konflik), 

sektor kebijakan penataan ruang (3 konflik) dan sektor kehutanan 

(1 konflik). Salah satu konflik perkebunan besar adalah rencana 

pembukaan lahan rawa secara besar-besaran di daerah rawa di 

beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu 

Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Ekspansi perkebunan besar 

mengurangi lahan pertanian dan mengancam mata pencaharian 
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masyarakat di sektor perikanan air tawar. Industri ekstraktif 

pertambangan batu bara cukup masif di Kalimantan Selatan. 

Walaupun tercatat hanya 7 konflik, diperkirakan jumlahnya jauh 

lebih besar. Salah satu konflik yang terjadi di sektor pertambangan 

adalah di komunitas Dayak Deyah di Kabupaten Tabalong.  

Perusahaan pertambangan telah merampas lahan milik masyarakat, 

padahal di sana terdapat setidaknya ada 6 lokasi makam leluhur 

mereka. Apapun nama pemicu konflik tersebut dan kemudian 

diikuti dengan keinginan rakyat merebut kembali tanah yang akan 

dirampas para perampok, konflik tersebut dinamakan konflik 

restoratif (Sadikin & Samandawai, 2007).  

Hasil penelitian tahun pertama Wahyu dan tim (2014) yang 

berjudul Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat di Daerah 

Lahan-basah Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa konflik tanah 

terkait dengan lahan-basah, terutama di Kelurahan Gambut 

umumnya terkait dengan sertifikat berlapis. Yang mendasari 

konflik tanah dan adanya sertifikat berlapis adalah akses jalan yang 

sebelumnya tidak ada. Lahan di daerah lahan-basah Kelurahan 

Gambut yang sebelumnya adalah lahan tidur atau disebut juga 

hutan galam bernilai ekonomi tinggi pasca-pembukaan akses jalan. 

Lahan yang kemudian dilengkapi dengan sertifikat berlapis terletak 

di sepanjang jalan A. Yani (Km. 7 - Km. 18) dan Lingkar Utara. 

Dengan pertimbangan itu, penting untuk mendesain pola 

penanganan konflik tanah di daerah lahan-basah Kabupaten Banjar 

dalam rangka mengantisipasi konflik-konflik laten terkait dengan 

tanah yang dimungkinkan muncul suatu waktu tertentu.  

Selanjutnya tujuan penelitiannya untuk melakukan pemetaan 

tahapan upaya-upaya dalam penanganan konflik tanah di daerah 

lahan-basah Kabupaten Banjar, khususnya Kecamatan Gambut dan 

untuk membuat model penanganan konflik tanah di daerah lahan-

basah Kabupaten Banjar, khususnya Kecamatan Gambut. 

Kebermanfaatan penelitian ini setidaknya mencakup dua aspek 

baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil 



 

Prosiding Seminar Universitas Lambung Mangkurat 2015 “Potensi, Peluang, dan Tantangan 

Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah Secara Berkelanjutan”  24 

penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terkait pemetaan 

tahapan upaya-upaya dalam penanganan konflik tanah di daerah 

lahan-basah Kabupaten Banjar, khususnya Kecamatan Gambut. 

Secara praktis, hasil penelitian memberikan sumbangan konkret 

bagi pemerintah daerah dan pusat tentang model penanganan 

konflik tanah di daerah lahan-basah Kabupaten Banjar, khususnya 

Kecamatan Gambut.  

 

2.2  Kajian Pustaka 

2.2.1  Pencegahan dan penyelesaian konflik 

Konflik dengan segala warna-warninya memiliki ciri khas 

tersendiri bagaimana sebuah konflik yang terjadi dalam suatu 

daerah tertentu harus ditangani. Konflik yang berlandaskan agama 

tentu akan berbeda penanganannya dengan konflik yang berlatar 

belakang suku. Konflik yang bersumber dari politik akan berbeda 

pendekatannya dengan konflik yang berakar masalah dari hukum, 

dan begitu seterusnya. Pada prinsipnya, para pengambil kebijakan 

dan masyarakat yang memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap 

persoalan konflik serta dampaknya pun harus memiliki pendekatan 

dan cara pandang tersendiri bagaimana seharusnya merumuskan 

upaya-upaya pencegahan serta penyelesaian konfliknya.  

Tentu, menjadi menarik apabila dari sekian konflik yang 

selama ini berkembang dan merealitas di republik ini, kita perlu 

mengambil contoh konflik yang terjadi di Kalimantan. Konflik 

yang terjadi saat itu adalah berjalin kelindan dengan SARA. 

Keunikan masyarakatnya pun harus menjadi perhatian bagaimana 

harus mendekati masyarakat setempat agar tidak terjadi potensi 

konflik baru. Berikut ini merupakan pandangan Smith tentang 

upaya penanggulangan konflik yang memiliki pendekatan berbeda 

dalam mencegah dan menyelesaikannya. Pandangan Smith ini juga 

diterapkan di Kalimantan. 
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1. Perlu adanya upaya insitusi pemerintah sebagai bentuk 

kekuatan negara;  

2. Keterlibatan kelompok-kelompok berbasiskan masyarakat pun 

harus dilakukan sebab ia lebih dengan kehidupan masyarakat, 

yang tentunya lebih banyak melakukan interaksi dan 

komunikasi. Kelompok masyarakat setempat lebih peka dan 

mampu membaca setiap denyut nadi warga masyarakat 

setempat yang berkonflik. Kelompok masyarakat dalam 

konteks ini lebih mampu memiliki banyak waktu bergerak 

dengan pertimbangan karena kedekatan dan sudah lebih 

memiliki kekuatan jaringan sipil; 

3. Forum keagamaan pun juga harus bergerak dan melebur dalam 

kehidupan masyarakat. Diakui maupun tidak, forum 

keagamaan berperan penting dalam rangka membangun 

pandangan hidup terkait bagaimana mereka harus beragama. 

Bentuk agama dan beragama yang dilakukan forum keagamaan 

dalam kehidupan masyarakat akan menjadi nilai tersendiri 

bagaimana seharusnya masyarakat memiliki bentuk mental 

yang lebih sabar dan lain sejenisnya. Forum keagamaan dalam 

konteks ini bertugas untuk menyisipkan dan memasukkan 

nilai-nilai spiritual bagaimana seharusnya masyarakat 

beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan; 

4. Forum tradisional/adat. Forum ini berfungsi untuk memupuk 

kekuatan sosial dalam rangka terikat dalam kearifan lokal 

sehingga masyarakat pun lebih mampu menghargai keutuhan 

bersama yang dibangun dari kearifan lokal; 

5. Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keberadaan 

LSM berperan untuk menegakkan dan memperkuat kekuatan 

sipil. 

Sementara menurut Bunker & Alban (2006), ada delapan 

prinsip dalam proses kelompok besar dalam rangka menyelesaikan 

persoalan. 
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1. Melakukan fokus terhadap akar persoalan, mencari titik 

kesepakatan dari perbedaan atau kepentingan masing-masing; 

2. Merasionalisasi konflik. Ini berarti melakukan klarifikasi 

konflik, membentuk kata setuju menuju area setuju untuk 

menyelesaikan konflik; 

3. Memperluas pandangan diri terhadap pelbagai pandangan 

beragama kelompok untuk bersama menyelesaikan tugas dan 

mengembangkan semangat kelompok; 

4. Mempromosikan pengembangan hubungan personal; 

5. Memberikan ruang waktu untuk bersama menyampaikan masa 

pahit masin-masing sehingga dari sinilah dijumpai nilai nurani 

masing-masing untuk bersatu; 

6. Mengelola pendangan publik tentang perbedaan dan konflik. 

Memperlakukan setiap pandangan dengan penuh hormat. 

Semua berhak untuk mengungkap secara masing-masing tanpa 

ada yang mendominasi; 

7. Mengelola konflik dengan menghindari isu-isu sensitif;  

8. Mengurangi hirarki. Mendorong tanggung jawab bersama 

untuk menurun konflik dalam sebuah organisasi agar semunya 

bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. 

 

2.2.2  Karakteristik ekosistem pertanian lahan-basah 

Pemanfaatan lahan-basah (wetlands) secara tradisional untuk 

kegiatan pertanian sudah dilakukan masyarakat selama berabad-

abad. Pemanfaatan secara tradisional itu, walaupun masih bersifat 

spontan, berskala kecil, dan swadaya, umumnya dicirikan oleh 

bobot keberlanjutan (sustainability) yang menonjol. Barangkali 

fase awal dari pemanfaatan lahan-basah ini berupa sistem ladang 

berpindah basah (wet shifting cultivation) dengan budidaya padi 

rawa (swamp rice) seperti yang diterapkan oleh Suku Dayak di 

Kalimantan (lihat Dove, 1980). 
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Fase berikutnya adalah sistem pertanian tradisional lahan-

basah seperti yang dipraktikkan oleh para petani Banjar dan Bugis. 

Beberapa pakar menyebut sistem pertanian tradisional yang 

dilakukan petani Banjar itu sebagai Sistem Orang Banjar 

(Banjarese System atau Banjarese Rice Cultivation). Sistem Orang 

Banjar tersebut merupakan sistem pertanian lahan-basah 

tradisional yang disesuaikan, memperhatikan dan memanfaatkan 

fenomena serta karakter alam lahan-basah seperti dinamika 

hidrologis pasang surut yang terjadi di lahan rawa pesisir. 

 

2.2.3  Kendala dan faktor pembatas  

Lahan-basah merupakan salah satu contoh lahan marjinal, yaitu 

lahan yang mempunyai potensi rendah sampai sangat rendah untuk 

menghasilkan suatu tanaman pertanian. Namun dengan 

menerapkan suatu teknologi dan sistem pengelolaan yang tepat 

guna, potensi lahan tersebut dapat ditingkatkan menjadi lebih 

produktif dan berkelanjutan dari sebelumnya (Djaenuddin, 1993 

dalam Noor, 1996). Potensi produksi pertanian lahan-basah 

dibatasi oleh sejumlah kendala berbentuk agrofisik, biologis dan 

sosial-ekonomik (Rifani, 1998). Kendala agrofisik lahan rawa itu 

dapat berupa tanah yang masam, kesuburan tanah yang rendah, 

kemungkinan terjadinya keracunan aluminium dan besi, lapisan 

pirit yang terdapat pada permukaan tanah, gambut terlalu tebal, 

fluktuasi air pasang dan surut (lama dan kedalaman genangan air 

kadang-kadang berlebihan), terjadinya perubahan pola kuantitas 

dan kualitas air dalam musim hujan dan musim kemarau, dalam 

musim kemarau ada ancaman intrusi air laut yang berdampak 

buruk terhadap tanaman pertanian. 

Kendala biologik mencakup serangan hama, penyakit dan 

gulma. Kendala sosial-ekonomi meliputi keterbatasan modal dan 

tenaga kerja (pada saat tanam, penyiangan gulma dan panen), 

rendahnya tingkat pendidikan petani, rendahnya tingkat adopsi 
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teknologi baru, tidak memadainya mutu dan jumlah prasarana yang 

ada, serta lembaga pemasaran hasil pertanian yang lambat 

berkembang. Lahan ini sering (walaupun tidak selalu) terletak jauh 

dari pusat pemerintahan dan keramaian. Penduduk yang menetap 

di sana umumnya miskin, bermodal kecil dan memiliki kesulitan 

akses untuk memperoleh kredit, masukan dan bantuan teknis. 

Masalah utama di lahan lebak antara lain keadaan iklim 

yang sulit diramalkan, tata air belum sepenuhnya dapat 

dikendalikan sehingga terjadi ketidakpastian datang dan keluarnya 

air dari lahan lebak, perkembangan tinggi genangan yang sering 

terjadi mendadak, akibatnya luas panen dan rata-rata hasil tidak 

stabil setiap tahunnya. Masalah lainnya berupa lahan usaha tani 

yang jauh dari tempat pemukiman, transportasi yang sulit, tenaga 

kerja yang terbatas dan serangan hama yang berat (Rifani, 1998). 

 

2.2.4  Potensi lahan rawa 

Menurut Definisi Ramsar (Rifani, 1998), lahan rawa tercakup 

dalam pengertian lahan-basah. Indonesia memiliki lahan rawa 

seluas 39,42 juta ha. Dari luasan tersebut, 14,93 juta ha dinilai 

berpotensi (sesuai) untuk dijadikan lahan pertanian. Termasuk 

dalam pengertian lahan rawa adalah lahan pasang surut (20,1-24,7 

juta ha) dan lahan bukan pasang surut (lebak) dengan luas antara 

13,3-14,7 juta ha (Rifani, 1998).  

Rawa rawa memiliki keunggulan. Beberapa “keunggulan” 

lahan rawa dapat dipahami, bila diusahakan sebagai lahan 

pertanian (Rifani, 1998). 

1. Lokasinya biasanya terdapat di sepanjang tepi sungai utama 

atau dalam delta, lahannya luas dan datar; 

2. Suhu sesuai untuk pertumbuhan tanaman dataran rendah; 

3. Mendapat cukup sinar matahari; 
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4. Tersedianya bahan organik dan pemupukan berkala oleh air 

laut yang telah diencerkan. Yang terakhir ini hanya terjadi pada 

daerah pesisir yang masih menerima pengaruh pasang surut air 

laut secara langsung,; 

5. Air terdapat melimpah hampir sepanjang tahun sehingga 

dengan mekanisme pasang surut, pengairan dapat dilakukan 

tanpa pembuatan bangunan irigasi yang mahal. Pada musim 

kemarau yang panjang, lahan dapat mengalami kekeringan 

seperti yang terjadi di kawasan Delta Pulau Petak; 

6. Tak terdapat bahaya erosi seperti yang sering terjadi di lahan 

kering; 

7. Saluran-saluran yang ada dapat berfungsi sebagai sarana 

transportasi yang murah, membantu pengembangan wilayah, 

dan pemerataan penyebaran penduduk. 

Walaupun merupakan lahan marjinal, lahan-basah memiliki 

peran penting dalam menyangga swasembada pangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan teknologi yang 

tepat dan sistem pengelolaan yang sesuai, lahan rawa pasang surut 

cukup produktif bagi pengembangan pertanian. Keberhasilan 

pengembangan pertanian lahan rawa pasang surut ditentukan oleh 

interaksi ketersediaan teknologi yang sesuai, sarana dan prasarana 

penunjang, partisipasi masyarakat serta kebijaksanaan dan program 

aksi pemerintah. Inventarisasi dan karakterisasi lahan yang 

meliputi potensi, kendala dan peluang agrofisik dan sosial-

ekonomi perlu dilakukan secara tuntas untuk keperluan 

perencanaan, pemilihan teknologi serta cara dan 

pengembangannya (Puslitbangtan, 1992). 

Terdapat berbagai cara untuk mengelompokkan lahan-

basah. Secara sederhana, lahan-basah dapat dikelompokkan 

menjadi lahan-basah alami (natural wetlands) dan lahan-basah 

buatan (artificial wetlands, man-made wetlands) (Rifani, 1998). 
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Davis menyebut 5 (lima) sistem lahan-basah alami utama (Rifani, 

1998). 

1. Kawasan laut (marine) meliputi kelompok lahan-basah pesisir 

yang berair asin; termasuk dalam hal ini adalah pantai berbatu, 

terumbu karang dan padang lamun. 

2. Kawasan muara/kuala (estuarine) mencakup muara sungai, 

delta, rawa pasang surut yang berair payau dan hutan bakau 

(rawa mangrof). 

3. Kawasan danau (lacustrine) meliputi semua lahan-basah yang 

berasosiasi dengan danau, dan biasanya berair tawar. 

4. Kawasan sungai (riverine) meliputi lahan-basah yang terdapat 

di sepanjang sungai atau perairan yang mengalir. 

5. Kawasan rawa (palustrine) meliputi tempat-tempat yang 

bersifat “merawa” (berair tergenang atau lembab), misalnya 

hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, dan rawa rumput. 

Pada sisi lain, lahan-basah buatan antara lain adalah sawah, tambak 

ikan/udang, kolam budidaya, lahan pertanian beririgasi, waduk, 

dan kanal. 

 

2.3  Metode Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengindentifikasi persoalan yang 

dihadapi masyarakat di daerah lahan-basah di Kabupaten Banjar 

terkait perebutan tanah adat. Oleh karenanya, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Menurut Fraenkel dan Wallen, studi ini 

merupakan penelitian empirik guna mengetahui dan mengamati 

akar konflik yang mendasari perebutan tanah adat di daerah lahan-

basah Kabupaten Banjar (Fraenkel & Wallen, 2006).  

Penelitian ini dilakukan dua tahap, yakni tahap 1 atau tahun 

satu (1) dimana di tahap ini adalah melakukan identifikasi masalah 

di lahan-basah terkait konflik perebutan tanah adat, dan tahap 
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kedua atau tahun kedua (2) mencoba memberikan solusi atas 

persoalan yang terjadi dan terpetakan di penelitian pertama, maka 

penelitian ini kemudian disebut multi-tahun. Tahun pertama adalah 

memetakan persoalan dan tahun kedua adalah memberikan solusi 

atas terjadinya konflik perebutan tanah adat. Pada hasil penelitian 

tahun 1 menunjukkan bahwa konflik tanah yang terkait dengan 

lahan-basah secara lebih persisnya berada di Kelurahan Gambut 

dan umumnya mengenai sertifikat berlapis. Yang kemudian 

mendasari kemunculan konflik tanah dan adanya sertifikat berlapis 

adalah karena adanya akses jalan yang sebelumnya tidak ada. 

Tanah di daerah lahan-basah kelurahan Gambut yang sebelumnya 

hanya merupakan lahan tidur atau dapat juga disebut Hutan Galam 

kemudian bernilai ekonomi tinggi pasca dibukanya akses jalan. 

Tanah dengan sertifikat berlapis berlokasi di sepanjang jalan A. 

Yani di antara Km. 7 sampai dengan Km. 18 dan Lingkar Utara. 

Lokasi penelitian dilakukan di daerah lahan-basah Kabupaten 

Banjar yang sedang terjadi konflik perebutan tanah adat. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua warga dengan tanah adatnya 

yang sedang menjadi lahan perebutan oleh pihak penguasa di 

daerah lahan-basah Kabupaten Banjar, sedangkan teknik sample 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang disebut 

wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara 

mendalam ini dilakukan dalam rangka mendapatkan permasalahan 

secara lebih akurat, tajam, dan terpercaya. Tentu, melakukan 

validasi hasil wawancara mendalam sebanyak dua kali dalam 

rangka menyamakan persepsi tentang sebuah akar persoalan terkait 

konflik perebutan tanah adat kemudian perlu ditunaikan. Observasi 

langsung diperlukan untuk memberikan sebuah validitas data 

setelah melakukan wawancara langsung. Observasi langsung 

ditujukan untuk menjawab kebenaran dari sebuah hasil wawancara 

langsung. Tujuannya adalah mengindentifikasi secara langsung 

akar-akar konflik perebutan tanah adat. 
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Setelah data berupa hasil wawancara mendalam dan 

observasi langsung berhasil diperoleh, peneliti kemudian 

melakukan analisa dengan menggunakan deskriptif-analitis, yakni 

menggambarkannya dan kemudian menganalisa obyek penelitian 

tersebut secara kritis. Setelah itu, dilakukan teknik analisis isi 

(content analysis), yaitu suatu analisis terhadap isi yang diperoleh. 

Menurut Berelson, content analysis is search technique for the 

objective, systematic and quatitative description of the manifest 

content of communication (Berelson dalam Valerine J.L 

Kriekkhoff, tt:85). Analisis konten ini diartikan Valerine J.L 

Kriekhoff dengan suatu teknik penelitian yang bertujuan guna 

mendeskripsikan secara obyektif, sistematis, dan kualitatif isi 

pesan komunikasi yang tersurat.  

 

2.4  Hasil Penelitian 

Latar belakang konflik tanah di Kabupaten Banjar, terutama di 

Kelurahan Gambut adalah terkait dengan dua hal, yakni waris dan 

pembangunan di bidang ekonomi. Untuk konflik tanah yang 

bersumber dari perebutan tanah warisan, maka dilakukan dengan 

pendekatan kekeluargaan dimana kelurahan memfasilitasi kedua 

belah pihak dalam konteks mencari jalan tengah dengan tujuan 

agar bisa mendamaikan dan mencari titik temu yang menyejukkan. 

Dengan kata lain, lurah dan atau pembakal mengundang saudara 

sekandung dari bapak atau ibu untuk duduk bersama dalam rangka 

menemukan jalan keluar. Dalam konflik perebutan tanah warisan, 

jalan tempuh lebih berorientasi kepada semangat bersama dan 

harmoni untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga. Oleh 

sebab itu, langkah pertama dengan mengundang saudara 

sekandung menjadi awal untuk membuka dialog. Pintu pembuka 

dialog tersebut kemudian diteruskan dengan meminta kedua belah 

pihak untuk saling menceritakan permasalahan yang ada, memulai 

dari sumber masalah itu muncul. Dengan menceritakan 
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masalahnya, ini kemudian diarahkan kepada apa yang 

menyebabkan masalah atau pemicu kemunculan masalah tersebut. 

Langkah selanjutnya adalah mendudukkan setiap persoalan 

secara proporsional dan memberikan tanggapan atas penyampaian 

kedua belah pihak juga proporsional, tidak mengundang 

keberpihakan karena faktor pertimbangan tertentu. Setelah 

memberikan umpan balik atau tanggapan balik dari pihak 

kelurahan atau pembakal kepada kedua belah pihak yang 

berkonflik dalam satu keluarga tersebut, maka kedua belah pihak 

selanjutnya memberikan penyampaian ulang. Langkah dan 

pendekatan dialog tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam 

satu kegiatan pem-fasilitasi-an hingga akar persoalan menjadi jelas 

serta terukur dan semua pihak bisa saling menerima pendapat 

masing-masing. Satu kegiatan pem-fasilitasi-an selesai, maka 

kedua belah pihak yang berkonflik dipersilahkan untuk melakukan 

perenungan secara mendalam demi kepentingan bersama. Agenda 

selanjutnya adalah meminta kedua belah pihak untuk menentukan 

jadwal pertemuan kembali. Selama masa jeda untuk menuju 

pertemuan selanjutnya, dipersilahkan agar kedua belah pihak 

membahasnya bersama keluarga terkait dengan melaporkan apa 

yang sudah dimusyawarahkan bersama kelurahan. Mendiskusikan 

hasil pertemuan dengan kelurahan dalam keluarga tentunya 

diharapkan bisa memberikan titik terang arah penyelesaian konflik 

tersebut.  

Selanjutnya pada pertemuan berikut dimana kelurahan 

melakukan fasilitasi terhadap kedua belah pihak, maka kedua belah 

pihak yang berkonflik tersebut menyampaikan ulang atas hasil 

musyawarah dengan keluarga. Umumnya, ada dua hasil atas 

fasilitasi kelurahan, yakni sepakat untuk sepakat mengakhiri 

konflik secara kekeluargaan dimana konflik tanah dianggap selesai 

setelah sama-sama sepakat atas kesepakatan bersama di antara 

kedua belah pihak dan sepakat untuk tidak sepakat dimana 

konflik yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kelurahan diteruskan 
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ke meja pengadilan agama. Ketika sudah masuk ke pengadilan 

agama, maka pendekatan hukum positif kemudian menjadi jalan 

terakhir dengan mendasarkan diri kepada ilmu waris yang 

kemudian lebih dikenal disebut ilmu faraidh. 

Selanjutnya mengenai konflik perebutan tanah yang 

didasarkan pada sertifikat tumpang tindih, segel dengan sertifikat, 

surat kepemilikan tanah (SKT) dan sertifikat tanah yang 

berorietansi kepada pembangunan ekonomi dimana sepanjang Jl. 

A. Yani Gambut di antara Km. 7 sampai dengan Km. 18 dan 

Lingkar Utara sudah menjadi bagian dari posisi strategis, maka 

umumnya, ketika ada konflik tanah, hal ini kemudian diselesaikan 

secara kekeluargaan yang awalnya difasilitasi aparat kelurahan, 

yakni Lurah dan Ketua RT setempat. Dalam status ini, kedua belah 

pihak yang bersengketa kemudian dihadap-hadapkan dan diajak 

melakukan dialog dengan kemudian menunjukkan surat tanah yang 

dimiliki, misalnya segel atau sertifikat tanah dan surat-surat lain 

yang bisa mendukung untuk menguatkan kepemilikan. Tak hanya 

itu saja, proses dialog untuk menjembatani ketidakjelasan menuju 

kejelasan status tanah yang sedang menjadi konflik juga dilakukan 

dengan melakukan pengukuran ulang batas tanah dengan 

menghadirkan tetangga terdekat yang kebetulan atau tidak dekat 

dengan tanah yang sedang menjadi bahan konflik tersebut. Para 

saksi tersebut adalah tetangga kanan, kiri, depan, dan belakang 

yang mengitari tanah berkonflik tersebut. Dengan menggunakan 

pendekatan tersebut, ini diharapkan bisa memberikan upaya 

penjelasan. Selain itu, umur surat tanah pun kemudian menjadi 

pertimbangan, apakah segel, surat keterangan tanah, sertifikat 

tanah, dan saporadik yang lebih muncul. Dengan kondisi 

kemunculan yang lebih awal, ini dapat memperjelas status 

kepemilikan tanah dan begitu seterusnya.  

Tentunya, dialog tahap satu selesai dilaksanakan dan semua 

pihak yang berkonflik diharapkan melakukan perenungan diri 

sebelum melakukan dialog kekeluargaan atas tanah konflik. 
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Harapannya adalah di dialog tahap kedua ini kedua belah pihak 

sudah menemukan titik terang, apakah sepakat untuk mengakhiri 

konflik dengan mengakui status tanah yang dimiliki oleh surat 

tanah, yang lebih awal muncul dan begitu seterusnya. Dengan kata 

lain, sepakat untuk sepakat menyelesaikan perdebatan mengenai 

tanah di tingkat kelurahan saja. Apabila hasil di dialog tahap kedua 

kemudian menjadi buntu, maka biasanya akan mengundang pihak 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran 

ulang serta mengecek status surat tanah, manakah yang lebih kuat 

baik secara hukum maupun secara usia surat keluarnya tanah. 

Selanjutnya, yang biasa dilakukan pascadialog 

kekeluargaan sesudah tidak mencapai titik temu adalah 

melanjutkan kasus dengan jalur hukum, yakni pengadilan negeri. 

Di dalam pengadilan negeri, baik penggugat maupun tergugat 

harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam persidangan, 

menunjukkan fakta-fakta hukum demi kepentingan hukum yang 

berlaku. Umumnya, ada beberapa hal yang dilakukan ketika sudah 

masuk jalur hukum. Pertama, baik tergugat maupun penggugat 

harus menyiapkan berkas-berkas terkait untuk saling menguatkan 

bukti kepemilikan tanah. Bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut 

kemudian dilakukan verifikasi secara administratif melalui Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) sebelum dikembangkan dan 

dilanjutkan dengan survei lapangan. Kedua, baik tergugat maupun 

penggugat juga harus menghadirkan para saksi yang bisa 

menguatkan bukti kepemilikan tanah. Para saksi tentunya adalah 

orang yang paling dekat dengan daerah atau tanah yang menjadi 

bahan konflik. Saksi adalah yang tinggal di bagian kiri, kanan, 

depan, dan belakang tanah yang menjadi bahan konflik. Ketiga, 

menunggu hasil dari proses hukum yang berlangsung di pengadilan 

negeri. Siapa yang menang (bukan dimenangkan) pasti merupakan 

hasil pertimbangan majelis hakim terhadap bukti-bukti yang sudah 

ditunjukkan selama sidang dilakukan atau berlangsung di 

pengadilan.  
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2.5  Pembahasan 

Berdasarkan sejumlah temuan yang diperoleh dari hasil Focus 

Group Discussion (FGD) selama dua kali kegiatan, selanjutnya 

menjadi penting untuk membangun konsep baru tentang upaya-

upaya dan langkah-langkah yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan konflik tanah, baik yang merupakan konflik tanah 

warisan, tanah ulayat, maupun konflik tanah demi kepentingan 

umum.  

Konflik tanah dalam rentang sejarah dari waktu ke waktu 

tidak akan pernah hilang dan terus menerus akan menjadi bagian 

tak terpisahkan dari perjalanan kehidupan manusia. Manusia tanpa 

konflik tidak akan mampu melakukan adaptasi diri dan melakukan 

gerak langkah untuk terus melakukan pembenahan diri demi 

kepentingan kehidupan yang lebih baik baik diri maupun 

lingkungan sekitar. Menurut Limbong (2012), konflik pertanahan 

di dalam masyarakat pada umumnya memiliki hubungan tiga hal, 

yakni: 

1) Proses ekspansi dan perluasan skala akumulasi modal, baik 

modal domestik maupun internasional; 

2) Watak otoriternya negara dalam menyelesaikan kasus agraria; 

3) Berubahnya strategi dan orientasi pembangunan masyarakat 

menjadi kapitalistik.  

Berikut ini adalah beberapa model yang dilakukan dalam 

penyelesaian konflik tanah yang dapat menjadi acuan: 

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan 

 Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur pengadilan 

dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut. 

a. Pengadilan Negeri 

Masa berlangsungnya perkara adalah enam (6) bulan dan 

bisa lebih. Oleh karenanya, perkara tanah di tingkat 
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pengadilan negeri sudah dipastikan memakan waktu yang 

cukup lama yang kemudian dapat menggantungkan 

perkara. 

b. Pengadilan Tinggi 

 Masa berlangsungnya perkara di pengadilan tinggi juga 

tidak jauh berbeda dengan di pengadilan negeri dan ini 

kemudian semakin menambah mandeknya penyelesaian 

perkara. 

c. Tingkat Kasasi 

 Pada tingkat kasasi sering juga terjadi keterlambatan dalam 

pemeriksaan. Gautama mengatakan bahwa untuk dapat 

diperiksa harus menunggu bertahun-tahun lamanya dan 

biasanya tidak kurang dari tiga (3) tahun sebelum akhirnya 

diputus dalam kasasi. Ini juga terjadi akibat antrean 

pemeriksaan dalam acara kasasi karena banyaknya perkara 

kasasi yang ditangani. 

d. Peninjauan Kembali (PK) 

 Pada peninjauan kembali, waktu yang diperlukan umumnya 

mencapai 8-9 tahun sebelum perkara ini tiba pada taraf 

dapat dilakukan eksekusi oleh pengadilan negeri. 

2. Penyelesaian di Luar Pengadilan 

a. Musyawarah (negotiation) 

 Negosiasi merupakan fact of life dan setiap orang 

melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang 

diinginkan oleh orang lain. Negosiasi berasal dari kata 

bahasa Inggris, negotiation yang berarti berunding, 

bermusyawarah atau bermufakat. Penyelesaian secara 

musyawarah mufakat juga dapat dikenal dengan sebutan 

penyelesaian secara bipartit, yakni penyelesaian yang 

dilakukan oleh para pihak yang sedang berselisih dan orang 

yang mengadakan perundingan disebut negotiator. Menurut 

Goodpaster, negosiasi adalah suatu proses interaksi dan 
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komunikasi dinamis serta beragam dengan tujuan 

menyelesaikan atau mengurangi persengketaan atau 

perselisihan. Sedangkan Kanowitz sebagaimana dikutip 

Wijaya mengatakan bahwa negosiasi itu sendiri dapat 

berjalan sukses ketika melibatkan beberapa hal penting: 1) 

kekuatan dari pengetahuan dan keterampilan; 2) kekuatan 

dari hubungan yang baik; 3) kekuatan dari alternatif yang 

baik dalam negosiasi; 4) kekuatan untuk mencapai 

penyelesaian yang elegan; 5) kekuasaan legitimasi; dan 6) 

kekuatan komitmen.  

b. Konsiliasi 

Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial 

utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu 

yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan 

pengambilan keputusan. Dalam bentuk konsiliasi, konflik 

pertanahan diselesaikan melalui parlemen dimana kedua 

belah pihak berdiskusi dan berdebar secara terbuka untuk 

mencapai kesepakatan. Orang yang berkonsiliasi disebut 

konsiliator dan yang bersangkutan terdaftar di kantor yang 

berwenang menangani masalah pertanahan. Konsiliator 

harus dapat menyelesaikan perselisihan tersebut paling 

lama tiga puluh hari kerja sejak menerima permintaan 

penyelesaian konflik. Sehubungan dengan penyelesaian 

konflik melalui konsiliasi, maka lembaga konsiliasi harus 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1) bersifat otonom dan 

independen; 2) bersifat monopolistis atau hanya lembaga 

itulah yang berfungsi menyelesaikan konflik demikian; 3) 

mampu mengikat kepentingan semua golongan; dan 4) 

bersifat demokratis.  

c. Mediasi 

Mediasi merupakan pengendalian konflik yang dilakukan 

dengan cara membuat konsensus di antara dua pihak yang 

berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan 
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netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. 

Mediator wajib menyelesaikan tugasnya paling lama 30 

hari kerja sejak menerima pendaftaran konflik dari para 

pihak 

d. Arbitrase 

Arbitrase merupakan pengendalian konflik yang dilakukan 

dengan cara kedua belah pihak yang bertentangan sepakat 

untuk menerima atau terpaksa akan hadirnya pihak ketiga 

yang akan memberikan keputusan bagi mereka dalam 

menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penyelesaian secara 

arbitrase, kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan 

keputusan yang bersifat legal sebagai jalan keluar. 

Selayaknya kasus perdata di pengadilan, arbitrase termasuk 

penyelesaian kasus pertanahan, ada Penggugat dan 

Tergugat. Bedanya adalah disebut Pemohon dan Termohon. 

Secara umum, proses persidangan arbitrase dapat melalui 

beberapa tahap, yakni mulai dari upaya damai, jawaban 

Termohon, tanggapan Pemohon, pemeriksaan bukti, 

keterangan saksi dan ahli, kesimpulan akhir para pihak dan 

terakhir adalah pembacaan putusan. Putusan arbitrase 

bersifat final, memiliki kekuatan hukum tetap serta 

mengikat para pihak. Dengan demikian, putusan arbitrase 

tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan 

kembali.  

e. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat 

Konflik tanah hak ulayat pada prinsipnya dapat 

diselesaikan melalui cara non litigasi atau penyelesaian 

sengketa alternatif. Secara umum, terbagi menjadi tiga 

bagian penting. 

1) Tahap Musyawarah 

a) Menentukan siapa yang akan menjadi juru 

penengah yang bertugas untuk melakukan 
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pemahaman terhadap sengketa yang terjadi, 

penentuan tempat penyelesaian, waktu dan pihak-

pihak lain yang akan dilibatkan serta hal-hal lain 

untuk mendukung musyawarah. 

b) Meminta keterangan dari pihak 

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat 

berkaitan dengan sengketa serta mendengar 

keterangan dari pasa saksi yang berasal dari pihak 

Pemohon dan Termohon. 

c) Menyimpulkan pembicaraan, membuat surat 

pernyataan damai, penandatanganan kesepakatan 

oleh para pihak yang bersengketa (bila sudah 

disepakati), saksi dan penutupan musyawarah. 

2) Tahap Pelaksanaan Hasil Musyawarah 

 Para pihak akan melaksanakan kesepakatan yang sudah 

dibuat secara suka rela. 

3) Tahap Penutupan Musyawarah 

 Musyawarah akan ditutup oleh pihak yang berkompeten 

dan biasanya dilakukan oleh pemimpin musyawarah.  

f. Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Umum 

Konflik tanah terkait kepentingan umum sering melahirkan 

dampak sosial yang tidak sedikit baik secara ekonomi, 

sosial dan lain sejenisnya. Oleh karenanya, diperlukan 

strategi untuk mereduksi dampak negatif dari konflik tanah 

untuk kepentingan umum. Ini harus diawali dari perubahan 

cara pandang yang biasanya selalu menyebut ganti rugi 

menjadi kompensasi. Ganti rugi selama ini dimaknai bahwa 

pemilik hak atas tanah telah merugi sebelum melepaskan 

tanahnya untuk kepentingan umum. Sementara kompensasi 

lebih bermaknai positif, yakni balasan atau imbalan untuk 

tanah yang dibebaskan. Ada dua bentuk kompensasi yang 

umumnya dilakukan atau disalurkan untuk menghindari 
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konflik, yakni uang dan non uang atau bersifat non-fisik. 

Dalam bentuk uang, kompensasinya harus sesuai dengan 

jumlah yang harus diterima. Uang merupakan sesuatu yang 

bisa dihitung secara matematis, walaupun dengan 

pendekatan ekonomi. Namun untuk yang bersifat non-fisik, 

pendekatannya lebih ke arah sosiologis. Bentuk 

kompensasi non-fisik itu antara lain sebagai berikut: 

1) pembangunan infrastruktur pemukiman baru yang 

memadai seperti jalan dan transportasi umum, 

pelistrikan, dan lain-lain;  

2) pembangunan sarana rekreasi seperti taman umum, 

tempat pertemuan umum, dan lain sejenisnya;  

3) akses ke tempat strategis, seperti terminal, pasar, 

sekolah, dan lain sejenisnya;  

4) pembangunan daerah tangkapan air yang meliputi 

pengelolaan sumber DAS, penghutanan kembali, dan 

lain sejenisnya.  

 

2.6  Simpulan 

Secara umum, focus group discussion (FGD) selama dua kali 

kegiatan menjadi dasar untuk memformulasi model penanganan 

konflik tanah di daerah lahan-basah. Konflik tanah yang berakar 

pada sertifikat tumpang tindih serta status ganda kepemilikan 

(sertifikat dan segel), baik untuk kepentingan pribadi maupun 

kepentingan umum serta tanah ulayat sudah mengarah pada 

penyelesaian, baik litigasi maupun non litigasi.  

 

2.7  Saran 

Untuk kepentingan penyempurnaan, model penanganan konflik 

tanah dengan mendasarkan diri pada temuan selanjutnya perlu 

perlu dikaji lebih komprehensif dan matang bersama dengan para 
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pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat setempat di 

Kelurahan Gambut. Ini kemudian dilanjutkan oleh para pemangku 

kebijakan di tingkat pemerintahan daerah dan nasional untuk bisa 

melahirkan peraturan yang mengikat tentang penanganan konflik 

tanah.  
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