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Abstrak Konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia berawal dari 3 (tiga) faktor penyebab, yaitu: sistem administrasi sertifikasi pertanahan, ketidakmerataan distribusi kepemilikan tanah, dan legalitas kepemilikan tanah tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Problem pertanahan semakin kompleks ketika berkaitan dengan tanah timbul. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika konflik tanah timbul di Pulau Sarinah. Penelitian ini menggunakan teori yang digagas oleh Simon Fisher tentang Dinamika Konflik.Berdasarkan hasil penelitian, konflik yang menyangkut tentang tanah timbul merupakan benturan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain yang memperebutkan sumberdaya pada objek tanah  sehingga menimbulkan berbagai aksi pertentangan antar masyarakat. Penyebab konflik ini adalah mengenai ketidakjelasan status kepemilikan lahan tersebut. Konflik yang terjadi dalam perebutan lahan antara warga Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan warga Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan merupakan konflik terbuka.   Kata Kunci :Konflik Pertanahan, Dinamika Konflik, Tanah Timbul, Pulau Sarinah      
Abstract Land conflicts that occurred in Indonesia came from 3 (three) causal factors, namely: land certification administration system, unequal distribution of land ownership, and legality of land ownership without regard to soil productivity. Land issues are getting more complex when it comes to land arising. By using descriptive qualitative method, this study aims to determine the dynamics of land conflicts arising on the island of Sarinah. This study uses the theory initiated by Simon Fisher on the Dynamics of Conflict. Based on the results of research, the conflict concerning the arising land is a conflict of interest between one party with another party fighting over resources on the object of the soil causing various actions of conflict between communities. The cause of this conflict is the unclear status of the land ownership. Conflict that occurred in the seizure of land between villagers Kedungpandan District JabonSidoarjo regency with villagers PulokertoKecamatanKratonPasuruan is an open conflict.  Keywords: Land Conflict, Conflict Dynamics, Land Arise, Island of Sarinah   
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Pendahuluan Negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya beserta seluruh kekayaan alam yang ada didalamnya untuk dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan seluruh rakyatnya.  Mengenai wilayah daratan, perairan, batas laut teritorial dan kekayaan sumber daya alam ditujukan untuk memberi kepastian dan kejelasan hukum bagi warga negara untuk mengetahui dimana wilayahnya. Akan tetapi disisi lain, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat Indonesia karena dilihat dari kondisi masyarakat yang sekarang banyak sekali ketimpangan – ketimpangan yang meliputi pembangunan, ketidakadilan hukum, kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta adanya dinamika kehidupan politik yang semakin tidak teratur. Dengan adanya kondisi tersebut menempatkan Indonesia  sebagai negara yang rawan konflik antar masyarakat baik individu maupun kelompok.  Tanah timbul1 adalah daratan baru yang terbentuk dengan secara alami dari endapan sungai atau pantai di sekitar muara. Adanya tanah timbul ini dikarenakan ada pulau yang terbentuk dari endapan sedimentasi lumpur lapindo sehingga membuat pulau yang dikenal setempat adalah Pulau  Sarinah. Pulau Sarinah sendiri sendiri merupakan Pulau hasil buatan  dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Asal mula pulau buatan ini adalah dampak dari pembuangan Lumpur Lapindo karena tanggul yang sudah tidak mampu menampung lumpur lagi, yang akhirnya lumpur ini dibuang ke Kali Porong. Setelah itu lumpur akhirnya mengendap disana (Pulau Sarinah). Luas Pulau Sarinah ini 94 hektar. Pulau ini sangat bagus apabila di budidayakan sebagai tambak. Tanah timbul di sekitar Pulau Sarinah ini terbentuk melalui proses yang cukup panjang sehingga makin meluas dan memanjang. Daratan 
                                                            
1Tanah timbul di dalam bahasa Inggris disebut deltaber atau channelber, di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah aanslibbing, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut dengan tanah tumbuh dan tanah timbul (Burings, 1983 dalam Sulistriono, 2000:185). Istilah tanah timbul di berbagai daerah mempunyai sebutan yang berbeda – beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Di Jawa Timur menyebutkan dengan istilah tanah oloran, di Yogyakarta menyebutkan dengan istilah wedikengser (Mudjiono, 1997:82), sementara itu di daerah Surakarta tanah bokongan atau tanah asean, di Banyumas tanah semen, sedangakan di luar jawa, Harsono (1971:80) menyebutkan dengan istilah lidah tanah, sementara itu Roestandi (1926:71) menyebutnya dengan istilah tanah pembawa lumpur. 



baru tersebut menyebabkan batas pantai semakin bertambah akibat terkonversinya matra laut menjadi matra darat. Dan yang pada akhirnya menuju ke perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Pasuruan.  Menurut Alao (2007:27), proses-proses ekstraksi sumber daya alam juga dapat mendorong terjadinya konflik sumber daya alam. Kompleksitas proses ekstraksi ialah cara dimana sumbeer daya alam diperlukan untuk kepentingan manusia. Proses ekstraksi sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu proses eksplorasi dan proses eksploitasi. Selain menyangkut kuantitas serta kualitas ketersediaan sumber daya alam, penyebab konflik lainnya yaitu karena situasi politik, pengendalian serta pengelolaan yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola oleh negara, dan beberapa masalah menyebabkan konflik. Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan tanah timbulPertama, penelitian dengan dan objek yang sama yaitu tanah timbul, namun dengan fokus masalah serta lokasi yang berbeda. Studi Hadyanti (2013) menunjukkan permasalahan dengan adanya tanah timbul menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi Pemkot kesulitan dalam pengawasan  penggunaan lahan sehingga masih ada peluang bagi pengembang atau masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai tambak ataupun perumahan. Selain itu, banyak dari tanah timbul terseebut memiliki sertifikat tanah yang sah, sehingga baik masyarakat merasa baik – baik saja dalam memanfaatkan tanah timbul tersebut. Permasalahan tanah timbul yang selanjutnya adalah ketidakjelasan status tanah timbul, masalah ketidakjelasan status tanah timbul merupakan masalah dasar dalam pengelolaan tanah timbul. Selama ini, menurut Surat edaran Mentri Negara Agraria/KaBPN Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Tanah timbul merupakan tanah negara.  Sementara itu Wahyu (2016)dalampenelitiannya tentang konflik perebutan tanah adat di daerah lahan basah menunjukan bahwa konflik perebutan tanah yang didasarkan pada tumpang tindih sertifikat, segel dan sertifikat, surat kepemilikan tanah (SKT) dan sertifikat tanah yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi sudah menjadi bagian dari posisi 



strategis, maka umumnya ketika ada konflik tanah, hal ini kemudian diselesaikan secara kekeluargaan yang awalnya difasilitasi aparat kelurahan.  Selanjutnya Asikin (2013) membahas konflik pertanahan pada kawasan pariwisata di Lombok menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah yang sebelumnya adalah tanah perkebunan, kemudian beralih menjadi tanah lokasi parawisata dalam skala besar telah memicu terjadinya konflik pertanahan di Gili Trawangan. Konflik pertanahan tersebut terjadi karena peruntukan tanah yang semula dihajatkan untuk mempercepat proses kesejahteraan rakyat melalui pengembangan pariwisata di daerah, ternyata dalam praktik telah disalah gunakan menjadi barang komoditi yang diperjual belikan oleh para investor. Sebagai sebuah komoditi maka siapa saja yang memiliki kekuatan ekonomi boleh memiliki tanah, membeli tanah dan menjualnya kembali demi mencari keuntungan sesaat hingga menciptakan suatu pola baru penguasaan tanah secara monopoli yang bertentangan dengan hakikat Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu mewujudkan suatu kesejahteraan bersama yang berkeadilan. Beberapa kasus mengenai permasalahan tanah timbul dengan fokus dan objek penelitian yang berbeda, menjadikan penulis mencoba untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini mengenai dinamika konflik. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu karena, fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana dinamika konflik yang terjadi pada perebutan lahan tanah timbul antar desa yang berbeda kabupaten. Sedangkan penelitian pertama tidak berada di lokasi dan fokus yang sama namun memiliki objek kajian yang sama yaitu tanah timbul. Pada penelitian kedua memiliki fokus kajian yang sama namun dengan lokasi dan objek yang berbeda.   
Dinamika Konflik Tanah Timbul di Wilayah Pulau Sarinah Menurut Surbakti (2010:198) konflik selalu terkait dengan tujuan untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki, merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memelihara sumber- sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-



sumber tersebut. Konflik merupakan pertentangan atau perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial terjadi karena adanya kecenderungan manusia untuk menarik keuntungan bagi dirinya sendiri meskipun hal itu merugikan pihak lain. Sedangkan menurut Rauf (2001:5) konflik berasal dari bahasa latin yaitu 
configere yang berarti saling memukul. Konflik berbeda dengan kekerasan. Kekerasan yang artinya penggunaan kekuatan fisik sehingga dapat melukai.  Sedangkan konflik memiliki arti sendiri yaitu merupakan perjuangan untuk memperoleh hal – hal yang bisa dikatakan langka, contohnya nilai, status, kekuasaan dan otoritas. Perbedaan antara konflik dan kekerasan yaitu, di dalam suatu konflik belum tentu terjadi kekerasan, sedangkan dalam suatu kekerasan pasti terdapat konflik.  Menurut Fisher (2000:4) konflik adalah fenomena yang tak dapat dihindarkan (invitable 

phenomenon) dalam kehidupan manusia karena ia memang merupakan bagian yang sensitif dari eksistensi manusia sendiri. Mulai dari tingkat mikro, interpersonal sampai pada tingkat kelompok, organisasi, komunitas dan negara, semua hubungan manusia “hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan kekuasaan, dll- mengalami perkembangan, perubahan dan konflik. Konflik muncul dari ketidakseimbangan dalam hubungan-hubungan tersebut “misalnya ketidakseimbangan dalam status sosial, kekayaan dan akses terhadap sumber-sumber serta ketidakseimbangan dalam kekuasaan yang mengakibatkan munculnya berbagai problematika seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kriminalitas. Setiap tingkat atau level berkaitan dengan tingkat-tingkat lainnya membentuk rantai kekuatan yang potensial baik untuk perubahan yang konstruktif maupun kekerasan yang destruktif. Penyebab konflik antara warga Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan warga Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yaitu berkaitan dengan status kepemilikan lahan tambak tersebut yang tidak jelas sebelumnya ini adalah persengketaan hak atas pemilikan, peruntukan dan pengelolaan lingkungan alam dalam suatu kawasan, ini bukanlah suatu gejala baru. Gejala ini bahkan telah muncul beberapa abad yang 



lalu. Kawasan lingkungan alam yang kemudian disebut sebagai sumberdaya alam telah menjadi faktor penting sejak awal perkembangan kapitalisme. Konflik yang terjadi akibat pemaanfaatan lahan tanah timbul di wilayah Pulau Sarinah (setempat dikenal) ini merupakan konflik perebutan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan bagi yang mengelolahnya. Akan tetapi Pulau Sarinah tersebut masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Permendagri No. 47 Tahun 2007. Konflik ini terjadi karena perselisihan paham yang dimana kedua desa tersebut saling  mengklaim bahwa status tanah atau lahan tersebut adalah masuk ke dalam wilayahnya. Disini lah awal timbulnya konflik yang terjadi antara warga Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten  Sidoarjo dengan warga Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten  Pasuruan. Konflik yang terjadi ini merupakan suatu perselisihan atau pertentangan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, hak, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang mencukupi persediaannya. Dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh apa yang diinginkan tapi juga memanfaatkan hasil tambak tersebut.  Besarnya potensi kekayaan alam pesisir telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti over capacity di sektor perikanan, perusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun serta abrasi pantai dan gelombang pasang hingga masalah tsunami. Permasalah ini sangat terkait dengan kemiskinan masyarakat pesisir, kebijakan yang  tidak tepat, rendahnya penegakan hukum (law enforcement), dan rendahnya kemampuan sumberdaya manusia (SDM). Permasalahan di pesisir diatas bila dikaji lebih lanjut memiliki akar permasalahan yang mendasar. Menurut Dahuri (2003) ada lima faktor, yaitu pertama, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan, kedua, konsumsi berlebihan dan penyebaran sumberdaya yang  tidak merata, ketiga kelembagaan, keempat, kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam, dan kelima kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam. Dalam pendekatan konflik ini berasumsi bahwa masyarakat petani tambak berkepentingan untuk saling melindungi haknya sebagai pemilik tanah yang lahannya 



digunakan sebagai tambak dan untuk mencari nafkah kebutuhan sehari-hari sedangkan status lahan tersebut masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang pada akhirnya masyarakat Desa Kedungpandan Kabupaten Sidoarjo ini tidak terima apabila lahan tersebut dikelolah oleh warga Desa Pulokerto Kabupaten Pasuruan karena warga Desa Kedungpandan merasa tidak bisa memiliki dan mengelolah lahan tersebut dan merasa dirugikan. TeoriFisher (2000:88) dalam tahapan dinamika konflik meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik  dengan analisis :  
Pertama, Prakonflik adalah periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain setiap hari. Prakonflik dalam penelitian ini berawal kurangnya sosialisasi pemerintahan kabupaten masing – masing terhadap aparat kedua desa yang terlibat konfik tersebut. Sehingga aparat Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang telah mengelolah lahan tersebut lebih dahulu sedangkan tidak mengetahui batas – batas wilayah tersebut.   Dan akhirnya pada tahun 2008 warga Desa Kedungpandan mengetahui ada aktivitas di wilayahnya sehingga membuat kedua desa itu berseteru dan saling mengklaim lahan tanah timbul adalah masuk kedalam wilayahnya sehingga timbul lah konflik. 
Kedua, Konfrontasi memperlihatkan satu tahap dimana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua belah pihak. Penyebab Konfrontasi dalam penelitian ini adalah masalah pertama adanya beberapa orang yang melakukan pematokan di wilayah barat pulau dengan menancapkan bambu sebagai tanda patok. Dari keterangan pemasang patok tersebut berasal dari Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan atas nama Sdr. Idris, Sdr, Ridwan, Sdr. Rifan, Sdr. Duan, Sdr. Ilyas dan Sdr. Gofur karena warga Desa Pulokerto 



telah mengetahui prospek kedepan Pulau Sarinah ini akan menjadi destinasi wisata alam yang nantinya akan membantu perekonomiannya dan kebutuhan hidup sehari – hari. Pada saat itu juga warga Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo mengatahui tindakan yang  dilakukan oleh warga Desa Pulokerto yang dimana akan memancing amarah warga Desa Kedungpandan atas perlakuan warga Desa Pulokerto tersebut dan terjadilah puncak konflik dan karena tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh warga Desa Pulokerto, warga Desa Kedungpandan beramai - ramai turun langsung ke wilayah Pulau Sarinah untuk mencabut patok – patok tersebut. 
Ketiga, Krisis adalah puncak konflik. Tahap dimana konflik pecah bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Dalam konflik sekala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Akibat menunjukkan situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap krisis. Bisa jadi salah satu pihak memenangi peperangan, atau kalah dan bahkan keduanya mengalami kekalahan yang bersama. Situasi ini sangat tergantung pada proses penanganan konflik. Jika kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah (problem solving) kemungkinan situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama. Pada beberapa kasus strategi contending yang menghasilkan penerapan hasil kalah menyebabkan kerugian yang besar. Pada tahap ini tingkat kekerasan menurun dengan disertai menurunnya berbagai bentuk konfrontasi pihak-pihak berkonflik, ditariknya kekuatan bersenjata, dan mulai munculnya inisiatif resolusi konflik. Krisis dalam penelitian ini terdapat korban yang membuat kerugian fisik, karena telah terjadi pengeroyokan hingga luka – luka yang dilakukan oleh warga Desa Pulokerto (Pasuruan) terhadap warga Desa Kedungpandan (Sidoarjo) karena perebutan lahan tersebut, Pada Bulan November Tahun 2016 sekitar 150 warga Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kab. Sidoarjo ini menggelar aksi unjuk rasa. Aksi mereka langsung mendatangi area lahan tambak tersebut yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan karena kesal kesepakatan yang pernah disepakati yaitu lahan tersebut tidak boleh dikelolah di ingkari oleh warga Desa Pulokerto. Hingga terjadi pengeroyokan antara 



warga kedua desa. Pihak aparatur desa Kedungpandan sudah berusaha meredam. Pertemuan sebelumnya telah disepakati kalau lahan penggarapannya diserahkan kepada warga  Desa Pulokerto dengan cara mengganti rugi dengan sejumlah uang. Tetapi warga Desa Pulokerto tersebut melanggar janjinya, yang akhirnya kedua desa tersebut membuat surat pernyataan. Konflik ini dapat berbahaya jika menyebabkan terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik itu secara psikis, sosial maupun fisik.  
Keempat, Pascakonflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal antara kedua belah pihak. Dalam pascakonflik ini telah ada upaya penyelesaian konflik tersebut melalui lembaga yaitu pemeritahan kabupaten bertemu untuk membicarakan penyelesaian konflik tersebut yaitu dengan cara problem solving. Dan kedua desa tersebut tidak boleh mengelolah lahan tambak tersebut Agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Sebagai penyebab terjadinya konflik yaitu ada ketersediaan secara kuantitas dankualitas sumber daya alam, kuantitas dan kualitas tersebut berfokus pada tingkatdan kualitas sumber daya alam serta permintaan yang harus dipenuhi. Hal inidapat disebut jika konflik sebagian besar disebabkan oleh kelangkaan. Kemudianterkait ranah perpolitikan, pengelolaan dan pengendalian yang berhubungandengan bagaimana sumber daya alam dikelola negara serta kompleksitas prosesekstraksi yang merupakan cara dimana sumber daya alam diperlukan untukkepentingan manusia. Aktor yang terlibat dalam konflik perebutan tanah timbul di Pulau Sarinah adalah antara mayarakat Desa Kedungpandan dengan masyarakat Desa Pulokerto yang menginginkan lahan tanah timbul. Dua aktor tersebut dikelompokkan sebagai aktor utama yang terlibat dalam konflik. Konflik sendiri bersifat statis dan dinamis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika dan tahapan dari sebuah konflik. Selain itu, memahami siklus konflik sangat penting untuk memahami pola, durasi waktu, dan lokasi yang tepat untuk penerapan strategi penyelesaian konflik. Dalam penelitian ini adalah kepala desa Pulokerto beserta warga yang sejak dulu telah mempertahankan lahan tanah timbul tersebut tanpa mengetahui batas – batas wilayahnya dan juga telah mengurus SPPT Pajak di Kabupaten Pasuruan sehingga, warga 



desa Kedungpandan ingin merebut lahan tersebut yang jelas dimana lahan tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Desa Kedungpandan beserta warganya setelah mengelolah lahan tersebut sangat banyak mendapat keuntungan yaitu hasil pengelolahan lahan tersebut menjadi tambak dan menghasilkan bibit – bibit ikan, kerang, kepiting dan udang sehingga dapat di jual dan menambah hasil perekonomian bagi yang mengelolahnya. Lahan tambak yang berada disekitaran Pulau Sarinah tersebut memang sangat penting, karena itu merupakan sebagai kegiatan petani tambak (nelayan) yang ditanami berbagai macam bibit ikan, udang, kepiting dan kerang. Karena sebagian besar penduduk Desa Kedungpandan (Sidoarjo) dan penduduk Desa Pulokerto (Pasuruan) adalah petani tambak atau nelayan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat desa kedungpandan dan desa pulokerto memilih untuk bekerja sebagai bertani dan sebagian besar adalah nelayan, selebihnya sebagai buruh swasta. Hal ini menyebabkan masyarakat antar desa tersebut saling mempertahankan lahan yang digunakan sebagai menambah penghasilan ekonomi masyarakat desa tersebut. Sehingga masyarakat desa pulokerto, Pasuruan berjuang untuk mempertahankan lahan tambak tersebut.  MasyarakatDesa Kedungpandan Kecamatan Jabon dan Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan petani, sehingga lahan yang ada digunakan untuk tambak.  Perbedaan pemikiran yang saling mengklaim tentang status kepemilikan  penggunaan lahan tersebut, menimbulkan konflik antara masyarakat Desa Kedungpandan dengan masyarakat Desa Pulokerto suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik di dalam diri individu maupun antar kelompok. Konflik yang terjadi dalam perebutan lahan tanah timbul antara warga Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan warga Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan merupakan konflik terbuka. Konflik tersebut berakar dalam dan nyata, sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk menyelesaikannya. Konflik tersebut 



merupakan konflik yang bersifat horizontal. Karena konflik ini terjadi antara sesama masyarakat dan sesama kelas.   
 

Kesimpulan Berdasarkan penelitian mengenai Konflik Tanah timbul di Pulau Sarinah (sekenal ditempat) Antara Warga Desa Kedungpandan (Sidoarjo) dan Warga Desa Pulokerto (Pasuruan), maka  Penyebab konflik ini yaitu yang pertama adalah mengenai ketidakjelasan status kepemilikan lahan tersebut sehingga masing-masing pihak merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut, kedua adalah tidak adanya sosialisasi tentang batas wilayah dari Pemerintahan Kabupaten masing – masing kepada Kepala Desa Setempat, ketiga terjadinya pematokan di kawasan Pulau Sarinah (dikenal setempat) oleh warga Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang jelas dimana Pulau Sarinah tersebut ikut batas wilayah Kabupaten Sidoarjo, keempat adanya pengelolaan lahan tambak diwilayah Pulau Sarinah (dikenal setempat) oleh warga Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kelima Warga beserta Kepala Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan memiliki surat ijin mengelolah dan juga mempunyai SPPT Pajak yang dimana kepengurusan administrasinya ikut wilayah Kabupaten Pasuruan dan yang terakhir warga Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Pasuruan merasa dirugikan akibat kepengurusan pajak tersebut tidak di urus ke wilayah Kabupaten Sidoarjo melainkan ke wilayah Kabupaten Pasuruan.Konflik yang terjadi dalam perebutan lahan antara warga Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan warga Desa Pulokerto Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan merupakan konflik terbuka. Konflik tersebut berakar dalam dan nyata, sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk menyelesaikannya.  Jenis konflik yang terjadi pada perebutan lahan tanah timbul ini merupakan konflik Horizontal, konflik horizontal sendiri adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat.  Sementara tipe konflik yang melibatkan kedua masyarakat desa ini yaitu Desa 



Kedungpandan dan Desa Pulokerto merupakan tipe konflik terbuka, hal ini ditunjukkan dengan seringnya terjadi aksi pengeroyokan antar kedua desa yang memperebutkan lahan tanah timbul tersebut. 
Dalam penelitian ini untuk mengisi ruang yang kosong pada penelitian – penelitian sebelumnya maka kajian ini memberikan pengaruh untuk dapat memantau konflik – konflik tanah yang terjadi di negara ini agar lebih diperhatikan kedepannya supaya tidak terjadi ketimpangan – ketimpangan antar masyarakat, dan pemerintah memperhatikan dalam penegakan peraturan hukum pertanahan. Berdasarkan dari hasil penelitian untuk memaksimalkan badan-badan pertanahan yang sudah ada agar melaksanakan pembaruan agraria, Pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus untuk penyelesaian konflik agraria di negeri ini supaya tidak menunggu lama dalam menyelesaikan konflik, Badan Pertanahan Nasional juga harus mendata kembali kepemilikkan tanah yang sudah lama, supaya tidak terjadi konflik seperti ini.  
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