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Segitiga Konflik Proses Tukar Guling Penggunaan Tanah Kas Desa Gayam Kabupaten

Bojonegoro Oleh Exxon Mobil Cepu Limited

Emillia Rosa Ariandani

ABSTRAK

Sengketa kepemilikan tanah di Indonesia merupakan salah satu jenis konflik pertanahan
yang klasik di Indonesia. Permasalahan ini juga terjadi di Desa Gayam Kabupaten
Bojonegoro terkait sengketa tukar guling Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Gayam
dengan Exxon Mobil Cepu Ltd sejak tahun 2010. Kajian kualitatif-deskriptif ini mencoba
mengungkap faktor-faktor penyebab dan hambatan penyelesaian konflik. Dengan
mempergunakan Teori Segitiga Konflik Galtung, penelitian ini menemukan bahwa sikap,
perilaku dan kontradiksi antarpihak dalam memahami satus hukum Tanah Kas Desa saling
berpunggungan. Hal ini disebabkan adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi yang
mengatur keberadaan dan status Tanah Kas Desa, yaitu: Permendagri No.4/2007, UU No.
2/2012, dan UU No. 6/2014. Selama proses tukar guling berlangsung tiga produk hukum ini
yang dijadikan landasan keputusan Pemerintah Desa. Akibatnya, antara Pemerintah Desa
Gayam dan Exxon Mobil Ltd. hingga saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan
tukar guling Tanah Kas Desa.
Kata kunci: konflik pertanahan, tukar guling tanah kas desa, peningkatan produksi minyak

ABSTRACT

Land tenure dispute in Indonesia is one of the classic land conflict types in Indonesia. This
problem also occurred in Gayam Village of Bojonegoro Regency related to land bribery
dispute over Tanah Kas Village between Gayam Village Government and Exxon Mobil Cepu
Ltd. since 2010. This qualitative-descriptive study tries to uncover the factors of causes and
constraints of conflict resolution. By using the Galtung Conflict Triangle Theory, this study
found that attitudes, behaviors and contradictions between the parties in understanding the
legal unit of the Village Cash Land are mutually exclusive. This is due to the changes and
overlapping regulations governing the existence and status of Village Cash Land, namely:
Permendagri No.4 / 2007, Law no. 2/2012, and Law no. 6/2014. During the process of
exchanging bolts are the three legal products that are used as the foundation of the Village
Government's decision. As a result, between Gayam Village Government and Exxon Mobil
Ltd. until now has not been able to solve the problem of land swap Tanah Kas Village.
Keywords: land conflict, swap tanah kas desa, oil lifting
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Pendahuluan

Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan

minyak tinggi. Perlu kita ketahui, bahwa 21,5 miliar barrel cadangan minyak di Indonesia

tidak dapat di produksi karena beberapa alasan.1 Hingga hanya 3,7 miliar barrel saja yang

dapat dihitung dalam skala nasional maupun internasional. Salah satu pertambangan

minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang terbesar ialah proyek Blok Cepu di

Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.2 Telah menjadi suatu berita lokal yang tak kunjung

selesai sejak awal konfliknya di tahun 2005. Hal ini dikarenakan Blok Cepu memiliki

jumlah kandungan minyak dan gas bumi yang melimpah yang mana sebagian besar

pengerjaan dalam eksploitasi tersebut diserahkan pada perusahaan energi asal USA yakni

ExxonMobil. Sempat tersandung perizinan atas ketidak logisan penyerahan pekerjaan

tersebut bukan dipegang badan negara yakni Pertamina.

Tabel 1.1 Grafik Produksi Minyak Indonesia Ribuan Barel Perhari

Sumber: Katadata3

Pada dimensi lainnya yakni pada level yang sedikit menjurus pada pemerintahan

daerah, proyek Blok Cepu diwarnai dengan dinamika persoalan tanah yang rumit dan

kompleks beserta juga didalamnya faktor ekonomi-politik lokal yang kental. Blok Cepu

yang dioperatori oleh EMCL (ExxonMobil Mobil Cepu Ltd) merupakan lambang tertinggi

atas kesuksesan pertambangan minyak di Kabupaten Bojonegoro.4 Hal ini dapat dilihat

sejak tahun 2004 yang mana Bojonegoro telah memulai produksi dengan mengeksploitasi

Lapangan Sukowati atau yang dikenal sebagai Blok Tuban.5

1 Agustinus, Michael. RI Punya Cadangan Minyak 21,5 Miliar Barel Yang Belum Bisa Diambil . Detikfinance,Rabu 25 May 2016, 17:32 Wib2 Indoesia-Investemen, Minyak Bumi, 4 Juli 2016 Di Https://Www.Indonesia-Investments.Com/Id/Bisnis/Komoditas/Minyak-Bumi/Item267?3 Ardhian. Miftah, Katadata Produksi Minyak 24 Kontraktor Belum Mencapai Target Apbn, Terbit Selasa 6Desember 2016, Diakses Pada 1 Januari 2017 Di Https://Katadata.Co.Id/Berita/2016/12/06/Produksi-
Minyak-24-Kontraktor-Di-Bawah-Target

4 ExxonMobil Cepu Ltd Sebelumnya Bernama Mobil Cepu Limited (Mcl). Pergantian Nama Dari Mcl
Menjadi ExxonMobil Cepu Ltd Diumumkan Pada Pertengahan Oktober 2014. Ririn Wedia, “Mcl Resmi
Ganti Nama Menjadi ExxonMobil Cepu Ltd”, Dalam Suarabanyuutip.Com 15 Oktober 2014.

5 Dioperatori Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (Job-Ppej)
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Keberadaan ExxonMobil Cepu Ltd atas eksploitasi minyak dan gas bumi di tanah

Kabupaten Bojonegoro tidak menjadi tumpuan ekspektasi yang tinggi dari pemerintah

akan peningkatan lifting minyak, tapi beserta pula masyarakatnya. Pemerintah Indonesia

menjadikan Blok Cepu sebagai harapan besar atas tercapainya energi yang bisa diandalkan

secara skala nasional yang bertujuan dalam pembangunan daerah. Pada lingkup

desentralisasi (otonomi daerah), kegiatan pertambangan migas diharapkan mampu

meningkatkan dan mencukupi pendapatan daerah yang mana dihasilkan dari Participating

Interest yang dikelola BUMD, pajak daerah dan usaha, serta dana bagi hasil atau DBH.

Terlebih jika mengingat bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu

kawasan yang patut dibangun sejak era kolonial.6 Hal inilah yang menjadikan mengapa

kegiatan pertambangan migas di Kabupaten Bojonegoro membawa harapan dan

ekspektasi tinggi. Terlebih bagi warga lokal agraris yang mana lahannya telah

dibebaskan untuk kawasan tambang dengan memunculkan multiplier effects, seperti

terbukanya peluang usaha di berbagai sektor.

Permasalahan pertanahan yang timbul di Kabupaten Bojonegoro terjadi setelah

ExxonMobil Cepu Ltd berdiri. Kebutuhan tanah untuk eksploitasi minyak dan gas bumi

oleh ExxonMobil Cepu Ltd merupakan salah satu aspek terpenting yang bersifat umum

untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum dimulainya kegiatan eksploitasi minyak dan gas

bumi oleh ExxonMobil Cepu Ltd, penawaran dan pembebasan hak atas tanah yang sesuai

kriteria telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum mulainya kegiatan produksi. Jika

menyangkut kepentingan umum maka tanah yang dimiliki oleh masyarakat harus

dilepaskan. Tidak hanya tanah individu, tanah kas desa juga banyak yang terkena dampak

lelang tanah untuk kepentingan umum.

Pada awal penggunaan ini di tahun 2010, konflik pertanahan penggunaan TKD

Gayam Kabupaten Bojonegoro oleh ExxonMobil Cepu Ltd sudah menjadi salah satu konflik

tukar guling yang berlarut atau memiliki jangka waktu konflik yang terbilang lama. Tanah

6 Konsep Kemiskinan Endemik Di Bojonegoro Digagas Oleh Peneliti Dari Australia C. L. M. Panders (1984)
Lewat Bukunya Bojonegoro 1900–1942: A Story Of Endemic Poverty In North-East Java (Singapura: Gunung
Agung).
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yang dipergunaakan untuk mengembangkan proyek eksploitasi minyak dan gas bumi atau

dikenal sebagai proyek EPC 1 Banyuurip ini membawa serta kepentingan tanah seluas 600

Ha, yang mana didalamnya terdapat Tanah Kas Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro seluas

13, 20 Ha.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menanggulangi permasalahan tersebut

menggunakan perda lokal, sebagai upaya mengurangi tingkat eksploitasi yang tinggi.

Meskipun pemberlakuan perda ini sempat menjadikan beberapa kegiatan lifting minyak

tertunda, namun ExxonMobil Cepu ltd berupaya untuk tetap melanjutkan penambangan.

Hal ini dikarenakan patokan dari SKK Migas yang mengharuskan target-target

penambangan tercapai waktu itu. Irhana (2014) mengatakan dalam penelitiannya, bahwa

Perda Konten Lokal setidaknya mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama

(KKKS/operator), mitra KKKS dan pengolah migas untuk mengutamakan keikutsertaan

perusahaan lokal, BUMD, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi. Serta

mengutamakan keikutsertaan tenaga kerja lokal.7 Selain itu, mereka diwajibkan untuk

mendirikan kantor perwakilan di Bojonegoro. Kewajiban-kewajiban tersebut

mengakibatkan tertundanya target-target tahapan proyek yang telah diagendakan sebelum

diterapkannya Perda Konten Lokal.

Pada penelitian yang lain, dijelaskan bahwa terdapat beberapa sebab yang

mendorong terjadinya konflik pertanahan.8 Pertama, konflik sering disebabkan oleh faktor

kepemilikan dan distribusi tanah yang tidak merata. Faktor tersebut diakui atau tidak telah

menimbulkan kesenjangan pendapatan antara individu di dalam masyarakat, menciptakan

jurang yang sangat lebar antara pemilik tanah (tuan tanah), buruh tanah dan petani

penggarap. Kedua, konflik pertanahan juga disebabkan oleh akses masyarakat yang terbatas

atas tanah. Akses masyarakat yang terbatas ini, dilatari oleh berbagai macam faktor. Tetapi

faktor yang paling menonjol dipengaruhi oleh struktur dan sistem stratifikasi sosial yang

menggolong-golongkan masyarakat berdasarkan kelasnya. Ketiga, konflik pertanahan juga

7 Irhana. Savitri Elly. Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas Terhadap Pembangunan Daerah Dan
Implikasinya Pada Ketahanan Wilayah (Studi Pada Masyarakat Sekitar Pertambangan Migas Di Kabupaten
Bojonegoro). Tesis. Universitas Gadjah Mada. 2014. Hlm. 2.

8 Kerangka Diskusi Bulanan Forum Tribun–Satunama Selasa, 5 Mei  2014 Tema : Tanah Kas Desa; Tinjauan
Kritis Atas Pergub Diy No. 112/ 2014
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dipicu oleh persoalan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah dalam bidang

pertanahan. Aspek-aspek struktural ini berkaitan dengan kebijakan pertanahan yang dibuat

pemerintah, administrasi di bidang pertanahan yang tidak jelas (sering kali merugikan

rakyat yang mempunyai hak atas tanah), mekanisme dan standar pelayanan administrasi

pertanahan yang berbelit-belit dan mahal.

Pendekatan tersebut mendorong peneliti untuk mendalami persoalan bagaimana

dinamika konflik tukar guling tanah Tanah Kas Desa Gayam berujung pada kompensasi dan

membuka peluang terhadap keuntungan sepihak dilihat dari Teori Konflik Segitiga

Galtung.

Dinamika Proses Penyelesaian dan Produk Hukum

Pada beberapa tahun, proses tukar guling yang dilaksanakan demi mencapai akhir

dari penyelesaian telah terjadi beberapa pergantian produk hukum sebagai dasaran atas

pengambilan keputusan. Meskipun telah disebutkan melalui peraturan pemerintah, bahwa

pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab atas kelancaran distribusi bahan bakar

minyak yang ada di wilayah tersebut dalam naungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Setelah adanya keputusan dari pemerintah desa untuk melakukan tukar guling Tanah

Kas Desa Gayam yang dipakai untuk pengelolaan perkembangan eksploitasi minyak dan gas

bumi, pemerintah desa mengajukan kesepakatan untuk menyewa Tanah Kas Desa Gayam

tersebut. Sewa menjadi pilihan kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah desa karena

tanah kas desa merupakan salah satu aset kekayaan desa yang diperuntukkan sebagai

pendapatan desa. Jika salah satu aset kekayaan desa yang dapat menambah pendapatan desa

terpakai, maka desa akan mengalami kerugian.  Pemerintah desa meminta tanah kas desa di

Desa Gayam untuk di sewa selama 3 tahun, seiring menunggu proses tukar guling

terealisasikan. Mengacu pada Pemendagri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 15, pemerintah desa

sepakat untuk menyewakan tanah kas desa di Desa Gayam.

Pada prinsipnya Pemerintah Desa Gayam menyetujui ganti rugi TKD dalam bentuk

tukar guling Tanah Kas Desa Gayam. Sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 tentang
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Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengelolaan

perkembangan eksploitasi minyak dan gas bumi di atas tanah milik negara ini merupakan

kegiatan yang membutuhkan tanah untuk pembangunan yang dilakukan oleh ExxonMobil

Cepu ltd. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah desa juga mempunyai

ketentuan dalam tukar guling Tanah Kas Desa Gayam yang dapat memberikan nilai

keuntungan lebih terhadap desa, yakni:9

“Pertama, memiliki luas sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh persen)
dari luas tanah kas desa di Desa Gayam yang akan ditukar guling. Kedua, tanah
berbentuk hamparan (menyatu) dalam satu lokasi sekurang-kurangnya seluas 10
(sepuluh) hektar untuk tanah yang akan digunakan sebagai tanah kas desa area
persawahan. Ketiga, memiliki kualitas tanah yang dapat mendukung kegiatan
pertanian padi 2 (dua) kali dalam satu tahun. Keempat, memiliki fasilitas
pendukung untuk pengairan (cadangan air) dimusim kering/kemarau. Kelima,
memiliki akses (penghubung) dengan jalan utama (poros) desa dengan kata lain
terletak di pinggir jalan desa. Keenam, kondisi tanah pengganti tanah kas desa
harus sudah merupakan tanah yang siap untuk produksi pertanian (siap untuk
dilakukan penanaman komoditas pertanian).”

Konflik mulai muncul pada saat adanya perubahan produk hukum sebagai dasaran

pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik. Pertama, tukar guling Tanah Kas Desa

Gayam menggunakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Kekayaan Desa. Produk hukum ini dapat memberikan keuntungan bagi desa,

hal ini dikarenakan terdapat penjelasan bahwa dalam memanfaatkan kekayaan desa berupa

sewa harus menguntungkan desa dan memiliki jangka waktu. Pada sebuah penelitian

disebutkan bahwa setiap tarif penyewaan kekayaan desa juga diputuskan oleh kepala desa

dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).10 Sewa dalam

jangka panjang harus dapat memberikan nilai keuntungan yang lebih bagi desa. Disebutkan

juga bahwa harus terdapat surat perjanjian berikut didalamnya terdaftar pihak yang

berkepentingan. Pada surat perjanjian sewa itu juga memuat sebuah objek perjanjian sewa

9 Hasil musyawarah “penyelesaian tukar guling Tanah Kas Desa Gayam” antara Pemerintah Desa Gayam dan
ExxonMobil Cepu ltd. Pada tanggal 30 Agustus 2013.

10 Ariandani, Emillia Rosa. Konflik Pertanahan Pemerintah Desa Dan Exxon Mobil Cepu Limited: Proses
Tukar Guling Tanah Kas Desa (Tkd) Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Universitas Airlangga.2017.



7

menyewa, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan dan

peninjauan dalam pelaksanaan perjanjian.

Kedua, tukar guling Tanah Kas Desa Gayam menggunakan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sedangkan, untuk peraturan perundang-undangan ini menjelaskan bahwa

pergantian/pengadaan tanah harus senilai. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada

Pasal 46 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pada pengadaan tanah

untuk mendapatkan tanah dalam meningkatkan pembangunan bagi kepentingan umum.

Ketiga, kebijakan pengaturan tanah kas desa sangat penting untuk di beri perhatian

khusus, mengingat persoalan yang selalu mengikuti dari pengelolaan tanah kas desa. Pada

perkembangannya, tanah kas desa yang sering mengalami pergolakan akibat dari konflik

tentang tukar guling yang melibatkan antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten,

masyarakat, dan juga investor. Maka dari itu, pembaruan kebijakan tentang kekayaan desa

(aset desa) diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan dalam undang-undang desa tersebut mencantumkan bahwasanya terdapat

perubahan paradigma terhadap desa.

Pada penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa polemik yang hadir terjadi akibat

dinamika tarik ulur proses tukar guling yang dikarenakan oleh berubahnya produk hukum

selama proses penyelesaian. Hal ini mengakibatkan, usaha-usaha yang diperdayakan selama

proses penyelesaian harus kembali dimulai dari awal dan kembali beradaptasi terhadap

ketentuan-ketentuan baru dalam produk hukum yang baru.

Nyatanya telah ada pertahanan dari pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah

ini. Pemerintah daerah ataupun warga Kabupaten Bojonegoro aktif memanfaatkan berbagai

strategi untuk memaksimalkan penyelesaian atas permasalahan pertanahan tersebut, salah

satunya ialah melalui media kebijakan. Pemerintah Daerah Bojonegoro memilih untuk

menerapkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan

Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten
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Bojonegoro.11 Adanya perda ini, Pemerintah Daerah Bojonegoro bertujuan untuk

menekankan pemakaian demi menunjang kegiatan eksploitasi baik dalam bentuk sumber

daya lokal, modal, tenaga kerja ataupun lingkungan—yang mana dimaksudkan atas

penggunaan tanah, termasuk pula pengaturan atas pelaksanaan program coporate social

responsibility (CSR)- dalam setiap kegiatan pertambangan migas.

Berlakunya perda ini diambil sejak semakin banyaknya masukan dan protes

terhadap kegiatan lifting minyak di Blok Cepu. Terhitung sejak dimulainya proyek Blok

Cepu yang tercatat bahwa warga sekitar kawasan pertambangan kerap melakukan aksi-aksi

demonstrasi hingga memblokir jalan akses proyek untuk menyuarakan tuntutan agar

dilibatkan dalam proyek, seperti dipekerjakan di sektor tambang, pembangunan fasilitas

publik, serta mendapatkan program-program pemberdayaan sosial. Dampak positif

keberadaaan ExxonMobil Cepu Ltd secara langsung hanya di rasakan pada awal berdirinya

perusahaan oleh seluruh warga disekitarnya, seperti penyerapan pekerja bangunan proyek

dan juga pembebasan tanah warga.

Segitiga Konflik dan Faktor Ekonomi

Pelaksanaan proses tukar guling Tanah Kas Desa Gayam dalam kerangka pemikiran

Johan Galtung mengandung keseluruhan aspek sebagai model konflik yakni sikap, perilaku

dan kontradiksi. Pertama, pada sisi sikap yang justru ditunjukkan sejak awal mengenai

pandangan-pandangan pihak terkait seperti Pemerintah Desa Gayam dan masyarakat Desa

Gayam yang begitu mendalam dan sakral terhadap penyebab terjadinya konflik atau

interaksi yang dilakukana pada proses tukar guling Tanah Kas Desa Gayam.

Beberapa hal yang menjadi landasan pemikiran tentang keberadaan ExxonMobil

Cepu Ltd, yaitu keadaan yang terjadi apabila ExxonMobil tidak melakukan produksinya di

daerah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan investasi di suatu daerah baik

secara regional maupun nasional, ada keuntungan-keuntungan tersendiri yang akan

diperoleh dengan keberadaan investasi tersebut. Menurut Ariandani:12

11 Peraturan ini kemudian disebut dengan Perda Konten Lokal, yang ditujukan hanya pada aspek maupunlingkup tertentu.
12 Ariandani, Emillia. op.cit. hlm. 41
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“Keuntungan-keuntungan itu diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja,
peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau penambahan devisa
dan lain sebagainya.“

Fokus utama atas kehadiran perusahaan di tengah masyarakat yang awalnya

membuka peluang ekonomi atas mahalnya harga jual tanah yang akan digunakan oleh pihak

ExxonMobil Cepu Ltd, sudah dapat menggambarkan sikap awal masyarakat terhadap

hadirnya investasi ini. Terbentuknya pemikiran bahwa dengan keberadaan ExxonMobil

Cepu Ltd membuka adanya ladang perkerjaan baru juga menjadi harapan besar bagi

masyarakat dalam memperoleh penghasilan. Banyak tujuan-tujuan yang ingin di capai baik

oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa untuk kedepannya. Begitu pula dari pihak

ExxonMobil, yang memiliki kewajiban perusahaan agar mengembangkan tanggungjawab

atas kesejahteraan secara universal masyarakat sekitar dengan memperkerjakan sebagian

masyarakatnya maupun kegiatan-kegiatan berstatus sosial atau ekonomi untuk membantu

kehidupan masyarakat. Pemerintah Desa Gayam juga mendapat keuntungan dengan

bantuan-bantuan tenaga kerja dalam mengkoordinir kegiatan pemerintahan desa yang

berstatus bantuan.

Jika asumsi yang kita sebut sebagai sikap dalam Teori Galtung telah terbentuk

sedemikian rupa bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa Gayam, berikutnya ketika

terjadi perselisihan dan masalah namun itikad baik tidak ada dalam pandangan masyarakat

dan pemerintah desa, maka peselisihan awal akan terjadi. Pada persoalan ini, diliat dari

penggunaan Tanah Kas Desa Gayam dalam perluasan produksi Banyuurip. Kesalahpahaman

yang dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Gayam ini dipengaruhi oleh

adanya rasa ketakutan, kekhawatiran, dan kemarahan karena proses tukar guling ini yang

telah dilakukan bertahun-tahun hingga saat ini masih belum terealisasikan.

Kedua, pemicu terjadinya konflik di Desa Gayam ini memanglah penggunaan Tanah

Kas Desa Gayam, namun perlu diketahui di Kabupaten Bojonegoro sendiri tidak hanya satu

permasalahan tentang konflik pertanahan. Menariknya atas permasalahan tukar guling

Tanah Kas Desa Gayam ini karena berlarut-larutnya proses, sehingga menarik perhatian

untuk dapat diselesaikan. Pada sisi perilaku ini lebih ditunjukkan oleh Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro seperti Bupati Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro kepada
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SKK Migas atau ExxonMobil Cepu Ltd. Pihak ExxonMobil Cepu ltd yang seolah mangkir

dan kurang respon dalam menyelesaikan persoalan, sehingga membuat masyarakat dan

Pemerintah Desa Gayam semakin turun tanggapan positif terhadap pihak ExxonMobil.

Praktek perilaku yang dilakukan ini dengan melakukan kerja sama untuk dapat

memberikan jalan keluar agar segera terealisasi tukar guling Tanah Kas Desa Gayam ini.

Perilaku yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro ini lebih menekankan kepada tindakan

dengan cara mengancam pihak ExxonMobil Cepu Ltd dan SKK Migas. Sehingga dengan

demikian, hal inilah dapat membuat persoalan tukar guling Tanah Kas Desa Gayam tak

kunjung selesai. Penyebabnya karena adanya dua sisi sikap dan perilaku yang ditunjukkan

oleh dua belah pihak atau lebih yang sedang melakukan konflik sehingga timbulah sisi

kontradiksi (pertentangan).

Ketiga, dapat dikatakan bahwa, dimensi ketiga merupakan dimensi puncak yang

dapat menggambarkan secara jelas mengenai sebab konflik tetap berlarut. Situasi

kontradiksi terjadi bukan tahap terakhir yang sudah tidak bisa melahirkan tahapan baru

lagi. Dimensi kontradiksi ini pada akhirnya akan melahirkan dimensi sikap serta dimensi

perilaku. Segitiga tak berujung namun dimensi kontradiksi menempati proposisi yang lebih

tinggi. Sebab dimensi kontradiksi adalah dimensi yang memunculkan situasi yang

menegangkan di dalam proses permasalahan dengan melibatkan unsur sikap dan perilaku.

Secara sederhana kontradiksi adalah keadaan yang terjadi atas ketidakseimbangan dimensi

sikap dan perilaku oleh aktor, keadaan yang sering naik turun dengan ini dapat tercipta

karena adanya unsur persepsi dan tindakan nyata dari aktor-aktor dalam dalam persoalan

Tanah Kas Desa Gayam ini.

Konsep segitiga konflik oleh Teori Galtung ini menganalisis hubungan sebab akibat

atau interaksi yang memungkinkan munculnya sebuah konflik sosial. Konsep segitiga

konflik Galtung terdapat tiga dimensi yang saling terikat, yaitu dimensi sikap, perilaku dan

kontradiksi.13 Pada menempatkan permasalahan tukar guling Tanah Kas Desa Gayam ini

berdasarkan Teori Galtung, maka identifikasi yang benar dan kuat menjadi landasan utama

13 Galtung, Johan. 2003. Studi Perdamaian: perdmaian dan konflik, pembangunan dan peradaban. Pustaka
Eureka. Surabaya. Hlm 157
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Galtung menawarkan sebuah cara dalam memahami persoalan yang ada. Berikut adalah

konsep segitiga Galtung (The Conflic Triangle) yang telah diasumsikan dalam masalah di

penelitian ini:

Maka dapat dipahami bahwa konflik dari proses penyelesaian tukar guling Tanah

Kas Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan jelas memenuhi aspek-aspek dari segitiga

konflik Johan Galtung secara menyeluruh. Penelitian dari segitiga konflik model ini

merupakan pelengkap dari teori konflik dan memiliki sebuah tujuan untuk dapat

memberikan saran dan juga anjuran kepada teoritisi konflik agar dapat ikut melihat aspek

kepentingan dari pihak yang sedang melakukan interaksi untuk dapat mencari jalan keluar

atau titik temu dalam sebuah konflik yang sedang dilakukannya. Pada konflik tersebut yang

dilakukan oleh dua belah pihak yang sedang melakukan konflik, dapat menciptakan titik

temu secara menyeluruh dan permanen.

Segitiga Konflik
Galtung

 Usaha penyelesaian TKD
tidak membuahkan hasil
 Tidak ada kepercayaan

antara pihak konflik
 Kegiatan diluar tujuan

utama, seperti sayembara
untuk keuntungan pribadi

Kontradiksi

PerilakuSikap

 EMCL tidak mewakili
pemerintah
 Keberadaan EMCL harapan baru

masyarakat Desa Gayam, seperti
terbukanya lapangan kerja baru.
 Namun, kenyataannya tidak

sesuai harapan masyarakat

 Ketiga aktor yang saling berusaha melindungi
kepentingan mereka.
 Penguluran penyelesaian oleh Exxon didasari oleh

ketidakpastian hukum TKD.
 Tidak ada kesepakatan penyelesaikan

menyebabkan ketegangan antarpihak
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Pada garis besarnya dengan menggunakan Teori Galtung bahwa persoalan tukar

guling Tanah Kas Desa Gayam ini menjelaskan bahwa dimensi sikap dalam konflik ini ialah

bagaimana pihak-pihak didalam memandang suatu permasalahan yang ada. Tanah kas desa

yang menjadi sumber perkara adalah bentuk dari sumber daya yang diperebutkan. Pada sisi

pemerintah desa maupun investasi memiliki takaran nilai yang berbeda. Pemerintah desa

menempatkan tanah kas desa sebagai suatu bentuk sumber penghasilan desa yang tidak

dapat digantikan. Sementara dalam sisi investor, ada bentuk kegiatan yang harusnya lebih

mudah dilaksanakan dengan penggunaan di lahan tanah kas desa tersebut, sehingga

meminta pemerintah desa untuk membebaskannya. Hal ini di landasi oleh undang-undang

yang mendahulukan kepentingan bersama atau kegiatan yang bersifat umum, yang

menegaskan bahwa Migas termasuk di dalamnya.

Penutup

Berdasarkan analisis hasil dari temuan data di lapangan, penulis memperoleh data

bahwa perlunya sebuah analisis yang mendalam perihal sejarah dalam konflik tukar guling

TKD Gayam sehingga dapat diketahui perihal dasaran apa yang menjadi induk

permasalahan sehingga terjadi dinamika dalam proses penyelesaiaanya. Sehingga, mencoba

untuk mengambil jalan pintas melalui kompensasi perlu untuk ditelusuri lagi. Hal ini

dikarenakan rawannya pemicu konflik dalam area pertanahan di Indonesia. Kesepakatan

kompensasi dapat dilihat bahwa keputusan ini bukan hanya sekedar jalan keluar, melainkan

usaha yang bersifat ekonomi dengan menggunakan jalur politik untuk mencapainya.

Adanya sayembara dalam mencari tanah pengganti untuk TKD Gayam yang digunakan

ExxonMobil Cepu Ltd menjadikan emosi dan perspektif masyarakat semakin merosot

terhadap perusahaan. Hal ini nyatanya mampu dimanfaatkan oleh aktor secara sepihak,

sebab kegiatan ini melupakan aktivitas yang bersifat bisnis yang dimana terdapat

keuntungan secara material.

Aspek yang mendasari pemikiran aktor dalam konflik sehingga timbulnya sikap dalam

tahapan selanjutnya adalah awal dari Teori Galtung bekerja. Pada argumentasi Galtung, tiga

komponen ini hadir sekaligus dalam keseluruhan peristiwa dan proses konflik, yakni sebuah
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struktur konflik yang tidak ditandai oleh sikap dan perilaku konflik. Pada perspektif ini

perlu ditandai bahwa kontradiksi yang menjadikan sebuah konflik semakin berlarut-larut.

Perilaku ketiga aktor yang saling berusaha melindungi kepentingan mereka ini yang

menjadikan permasalahan semakin rumit dan kontradiksi muncul sebagai keadaan dari

tujuan yang tidak sesuai harapan atau sistem pencapaiannya.
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