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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 
 

 Pada kesempatan kali ini peneliti mengangkat topik yang berkaitan pada pandangan 

disiplin Ilmu Politik mengenai konflik, konflik yang memang merupakan bentuk salah satu 

pendektan yang ada di Ilmu Politik. Kemudian dari konflik ini ada pada suatu permasalahan 

yang ada di Kabupaten Blitar dengan adanya konflik mengenai kasus tukar guling tanah di 

desa Jatilengger, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kasus permasalahan yang telah 

terjadi sejak tahun 2007 sampai saat ini belum selesai dan masih ada pada proses rekomendasi 

pansus DPRD Kabupaten Blitar untuk menyelesaikan atau menyetujui tidaknya hasil tukar 

guling tanah tersebut hingga sampai saat ini. Dari situ kemudian pengembangan pada titik 

fokus penelitian pada konflik antar elit politik yang ada di permasalahan kasus tukar guling 

tanah yang ada di Kabupaten Blitar khususnya di Desa Jatilengger. 

Konflik pada dasarnya akan selalu ada dalam setiap lini kehidupan yang ada di 

masyarakat. Konflik merupakan bentuk dari sebuah interaksi sosial yang terjadi diantara 

masyarakat. Konflik sendiri adalah sebuah gejala sosial yang selalu ada dalam masyarakat dan 

dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bentuk pertentangan maupun perbedaan 

pendapat antara dua orang atau kelompok, konflik juga merupakan dapat berupa konflik lisan 

(non-fisik) serta kemudian konflik juga terdapat menjadi konflik fisik jika konflik tersebut 

dibiarkan (Maswadi, 2001).  

 Konflik yang dikatakan bahwa ada didalam setiap lini kehidupan maupun aspek 

kehidupan, bahwa itu juga akan terjadi setiap kurun waktu dalam masyarakat juga ada terjadi 

pada bidang politik. Dunia politik yang identik dengan kepentingan maupun kekuasaan 

memiliki tingkat singgung yang lebih tinggi yang kemudian dapat mengarah pada tingkat 

konflik politik. Konflik sendiri sudah dikatakan bahwa konflik terjadi akibat adanya 

pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok. Pernyataan tersebut 

senada apa yang dikatakan oleh Maswadi (2001) bahwa konflik politik merupakan konflik 
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yang berkaitan dengan lingkup negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan 

dan kebijakan. Sifat konflik politik sendiri merupakan konflik kelompok, hal itu berarti 

konflik yang terjadi antar kelompok yang terdiri dari dua kelompok atau bahkan bisa lebih. 

Jika dalam politik hal itu dapat berupa konflik yang terjadi antara individu maupun kelompok 

yang ada dalam dunia politik. Individu yang dikatakan mengalami konflik kemudian memiliki 

kekuasaan dalam dunia politik itu kemudian berkembang dapat dikatakan menjadi konflik elit 

politik. Elit politik yang mengalami konflik tersebut merupakan perpanjanhan dari definisi 

konflik politik yang berada pada lingkup pejabat politik atau pemerintahan. 

 Selain yang disebutkan oleh Maswadi mengenai konflik politik yang ada pada lingkup 

pejabat politik atau pemerintaha, lingkup konflik politik juga berkaitan dengan pemerintahan 

atau kebijakan. Kebijakan merupakan bentuk keputusan apa yang akan diambil atau dilakukan 

pemerintah maupun apa yang tidak diambil atau yang tidak dilakukan pemerintah. Menurut 

Ramlan Surbakti (1984) sendiri mengenai keputusan politik merupakan memilih salah satu 

alternatif dari berbagai alternatif yang tersedia, sedangkan alternatif – alternatif itu tidak 

selalu mengandung akibat yang positif, dalam pengambilan keputusan politik, terdapat 

patokan dalam pengambilan keputusan politik misalnya ideologi, konstitusi, undang-undang, 

anggaran dan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian itu jika dikaitkan 

pada lingkup kasus pertanahan juga melibatkan politik, yang juga didalamnya terdapat konflik 

politik dan berupa kebijakan yang akan diambil. Hal itu juga tidak bisa terlepas dari konflik 

dalam lingkup pertanahan, konflik yang terjadi dalan pertanahan merupakan bentuk dari 

persinggungan antar elit politik yang kemudian mempunyai kepentingan dibalik suatu 

kejadian yang ada. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi konflik elit politik. 

 Kasus pertanahan yang ada di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam. Pertanahan 

yang juga termasuk dalam lingkup agraria ini juga memiliki berbagai macam masalah dan 

konflik maupun polemik yang terjadi didalamnya. Salah satu yang menjadi sebuah masalah 

dalam bidang lingkup pertanahan adalah sengketa, sengketa yang kemudian bisa dijabarkan 

menjadi sebuah konflik tersebut merupakan bentuk perselisihan. Selain adanya sengketa, 

kasus pertanahan juga terjadi sistem tukar guling tanah yang kemudian itu jika tidak sesuai 

maka menjadi sebuah masalah atau sengketa dibaliknya. Konflik pertanahan memiliki 

beberapa faktor, faktor dari konflik pertanahan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut, 

pertama, konflik sering disebabkan oleh faktor kepemilikan tanah yang tidak merata. Kedua, 

akses masyarakat terbatas untuk akses tanah, hal ini disebabkan karena adanya hal yang 
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paling mencolok yaitu dipengaruhi oleh struktur dan stratifikasi sosial yang ada di masarakat. 

Ketiga, karena adanya struktural dari kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan, ini 

mencakup kebijakan pertanahan dari pemerintah, administrasi, maupun mekanisme dan 

pelayanan administrasi pertanahan yang rumit (Ariandani, 2017). 

Definisi dari tukar guling sendiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan 

bahwa tukar guling adalah tukar lalu. Arti dari tukar lalu tersebut adalah tukar menukar 

dengan tidak menambah uang. Sedangkan dalam KUH.Per atau Kitab Undang - Undang 

Hukum Perdata tukar guling disebut dengan ruislag yang berarti didasarkan atas persetujuan 

dengan kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara 

bertimbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang (Renny, 2016). Suatu barang disini dapat 

dikatakan berupa tanah, sehingga proses tukar menukar atau tukar guling tersebut telah 

memiliki penjelasan yang jelas mengenai tukar guling tanah.  

Selanjutnya itu kemudian tukar guling diatur dalam peraturan UU No.1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 38 Tahun 2007, sebelumnya peraturan 

tersebut diatur melalui ps. 13 Keppres No. 25 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Keuangan 

No. 30/KMK/1995 (Renny, 2016). Sedangkan untuk prosedur untuk melakukan tukar guling 

atau ruislag melalui prosedur berikut: 

1. Dilakukan penilaian terhadap tanah atau bangunan yang akan dilakukan tukar 

guling 

2. Mengusulkan dari instansi atau lembaga pengguna anggaran yang disini dapat 

berupa pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota kepada provinsi kemudian 

dilanjutkan kepada menteri dalam negeri dan kemudian dimintakan persetujuan 

menteri keuangan. Setelah mendapatkan persetujuan maka akan dikembalikan ke 

provinsi kemudian turun ke pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Catatan 

untuk proses tukar guling memiliki, tanah > 500 juta harus mendapatkan persetujuan 

dari DPRD, jika <500 juta kondisional. Jika disetujui persetujuan tersebut kemudian 

menjadi dasar pembuatan MoU antara pengguna anggaran dan investor. 

Penilaiannya memiliki penjelasan berikut; 1. tidak merugikan negara; 2. Bangunan 

bersifat “idle”; 3. Terkena ketentuan UU Tata Ruang dan; 4. Negara tidak 

mempunyai anggaran. 
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3. Proses pelepasan Hak menjadi tanah negara. 

 Kasus pertanahan di Indonesia memang memiliki banyak macam dan umumnya 

merupakan kasus sengketa ataupun bisa disebut dengan konflik. Kemudian itu menjadi 

sebuah fenomena yang berkembang di Indonesia, khususnya pada daerah maupun kota yang 

mengalami masalah sengketa tanah. Fenomena yang berkembang pada umumnya memiliki 

rangkaian peristiwa dan dapat memberikan sebuah pola saling berkaitan. Memang fenomena 

merupakan kumpulan peristiwa yang telah terjadi sehingga menjadi sebuah fenomena yang 

menjadi isu hangat berkembang.  

Peristiwa – peristiwa tersebut kemudian dapat ditemukan diberbagai daerah dengan 

contoh sebagai berikut bahwa kasus tukar guling tanah menjadi fenomena yang hangat di 

Indonesia, pertama Konflik tukar guling lahan milik Desa Gelogor, kasus yang terjadi di Desa 

Gelogor ini merupakan runtut masalah dari tidak adanya kejelasan status hukum berupa 

kepemilikan tanah yang kemudian terdapat juga adanya hal yang janggal karena desa sudah 

tidak membawa dokumen tanah pecatu tersebut yang kemudian diklaim milik pemda. Kasus 

ini membawa kepada elit politik di desa sampai ke pemda karena kejelasan dari bentuk 

tumpang tindih karena adanya bentuk ketidak jelasan mengenai status hukum tanah sehingga 

beruntut pada konflik antar elit (Pendowo, Mediaputra., 2015). Kedua, Konflik Tukar Guling 

Lahan Hutan di Rembang, konflik ini terjadi karena adanya tukar guling lahan antara 

Kementerian Kehutanan dengan Semen Indonesia ini beruntut pada sampai konflik 

pengelolaan lahan. Buntutnya hal ini menimbulkan kriminalisasi petani yang menggarap 

lahan yang dituduh merusak hutan kemudian ini juga menjadi sebuah bentuk ketidak jelasan 

tentang status sah yang memiliki lahan tersebut sehingga pola yang dikerjakan masyarakat 

yang sebelumnya telah menggarap dengan bagi hasil itu saat ini dituduh merusak hutan 

karena adanya pemilik sebelumnya yang tidak memberi kabar terbaru kepada masyarakat 

(Apriando, T, 2016). Ketiga, Konflik Tukar Guling Kelapa Sawit di sekitar Tanglo, 

Selanjutnya pada konflik tukar guling tanah lahan kelapa sawit ini melibatkan pihak swasta 

yang kemudian dianggap memaksa masyarakat untuk menukar lahannya. Masyarakat dengan 

keras menolak adanya tukar guling ini meskipun dari pihak swasta PT. SLS memaksa dan 

masyarakat juga mendesak dewan ataupun wakil rakyat untuk menyelesaikan kasus ini 

terutama keserakahan dari perusahaan swasta tersebut (Wahyudi, A., 2017. Ed). Keempat, 

Kasus sengketa tukar guling lahan antara PT Semen Indonesia dan Perhutani di Kabupaten 

Kendal, Peristiwa ini selanjutnya ada pada desa Surokonto tepatnya di Kabupaten Kendal 
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yang terjadi sengketa terkait tukar guling lahan antara PT Semen Indonesia dan Perutani yang 

berujung pada kriminalisasi tokoh masyarakat yang menjadi Kiai atau tokoh agama. Sengketa 

tersebut bahkan juga mendapatkan kecaman dari pendukung kiai tersebut yang tergabung 

laskar santri nusantara (Reza, Wakos, 2017). Kelima, Kasus Tukar Guling Tanah di 

Karangreja, kasus ini melibatkan elit politik desa bahkan juga dari pejabat pemerintah 

kabupaten. Tidak tanggung-tanggung dalam sengketa ini terdapat 5 terdakwa yang telah 

menjalani sidang dakwaan. Hal ini karena adanya dugaan penyimpangan tukar guling tanah 

kas desa Karangreja, Purbalingga. (RadarBanyumas.com). Keenam, Konflik Tanah Bengkok 

di desa Telukan Kabupaten Sukoharjo, Desa Telukan yang berada di Kabupaten Sukoharjo ini 

juga mengalami hal yang serupa, berawal dari adanya penyebab tanah bengkok yang dikelola 

untuk upah gaji pemerintah desa tidak memberikan efek signifikan kemudian pamong 

memberikan upaya tukar guling lahan untuk pengelolaan karena irigasi tanah bengkok tidak 

lancar. Bahkan dalam kasus ini panitia yang dibentuk mengurus kasus ini juga dari pihak 

partai PDIP yang kebetulan menjadi Ketua Fraksi PDIP Sukoharjo 2005-2009 (Priyatmoko, 

H., 2017). Ketujuh, Tukar Guling Tanah Kas Desa Kalisongo, kasus yang terjadi pada 

kabupaten Malang ini bahkan sampai dianggap tukar guling tanah ini ada rekayasa, berawal 

dari aparatur desa yang kurang transparan akan adanya kebijakan ini yang kemudian beruntut 

pada sengketa tentang adanya tukar guling tanah ini (Pena, P., 2017).  

 Dari contoh peristiwa yang telah terjadi diatas mengenai kasus tukar guling tanah yang 

terjadi di berbagai daerah tersebut menunjukkan bahwa fenomena tukar guling tanah di 

Indonesia masih memiliki tingkat sengketa atau konflik yang tinggi. Tidak hanya itu, bahkan 

dari contoh peristiwa tersebut konflik tanah tersebut sampai melibatkan elit politik yang 

bersangkutan. Kemudian ini sangat relevan dengan apa yang diteliti oleh peneliti mengenai 

konflik elit politik dalam kasus tukar guling tanah. Telah dijelaskan bahwa konflik politik 

sendiri dapat berupa lingkup pejabat politik ataupun pemerintah, atau bahkan berupa 

kebijakan. Kemudian melihat peristiwa tukar guling tanah yang kemudian haruslah melalui 

proses-proses hukum yang telah diatur, dan kemudian melibatkan para aktor atau elit politik 

yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi menarik diteliti karena keputusan yang diambil 

menyangkut proses dari pengambilan keputusan terdapat dinamika politik dibaliknya. 

 Kasus yang ada di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ini begitu 

menarik untuk diteliti, pasalnya kasus ini telah berlangsung sejak lama yaitu tahun 2007 

hingga sekarang belum mencapai titik temu. Ditahun ini DPRD Kabupaten Blitar hingga telah 
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membuat Pansus namun belum juga menemui titik terang penyelesaian kasus tukar guling 

tanah ini. Bahkan sejak tahun 2007, kasus ini dianggap janggal dan diduga terdapat praktik 

korupsi, tidak tanggung-tanggung korupsi tukar guling tanah jatilengger senilai 1, 3 miliar. 

Dugaan tersebut mengarah pada Bupati Blitar kala itu yaitu Herry Noegroho yang terlibat 

dalam pelepasan aset negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara (Detiknews.com, 

2012). Pada tahun 2018, DPRD membentuk pansus Jatilengger untuk mengusut penyelesaian 

kasus ini, namun pada saat sebelum Pansus Jatilengger dibentuk Bupati Blitar saat ini Rijanto 

mengatakan bahwa aset Pemkab di Jatilengger yang sampai saat ini belum usai karena BPK 

RI memiliki beberapa catatan. Garis besar catatan itu mencakup perlakuan pencatatan setoran 

dan kekurangan setoran yang menjadi kewajiban PT. Bima Peri Permai Makmur (BPPM), 

serta penyelesaian dari tanah Jatilengger ini dengan mekanisme tukar guling atau ganti rugi 

dalam bentuk uang. Dari gambaran umum singkat mengenai kasus tukar guling tanah di 

Jatilengger tersebut jelas bahwa terdapat elit atau aktor politik yang terlibat dalam 

penyelesaian kasus tersebut. Dari pemerintah kabupaten yang diwakili oleh Bupati, kemudian 

terdapat DPRD kabupaten Blitar hingga membentuk Pansus untuk mengawasi dan mengusut 

penyelesaian kasus ini, kemudian juga terdapat BPK RI. Tidak hanya itu, kemudian pihak 

swasta juga terlibat akan masalah tukar guling tanah kasus ini, dengan itu kemudian terdapat 

dinamika dibalik kejadian kasus tukar guling tanah di Desa Jatilengger tersebut. Kemudian 

hal itu yang menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti tentang Konflik Elit Politik dalam 

Kasus Tukar Guling Tanah di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

1. Apa penyebab konflik antar elit politik dalam penyelesaian kasus tukar guling tanah di 

Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimana proses penyelesaian kasus tukar guling tanah di Desa Jatilengger, Kecamatan 

Ponggok, Kabupaten Blitar? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Untuk mengetahui penyebab konflik antar elit politik dan bagaimana proses 

penyelesaian dalam penyelesaian kasus tukar guling tanah di Desa Jatilengger, Kecamatan 

Ponggok, Kabupaten Blitar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 

 Untuk menambah informasi pada ilmu pengetahuan sosial dan menjadi informasi 

tambahan terkait fokus kajian dalam studi konflik elit politik dan juga membuka peluang bagi 

siapapun untuk mengkaji permasalahan yang sama lebih dalam. 

 

1.5 Kerangka Teori 
 

1.5.1 Teori Konflik Politik 
 
Konflik sendiri merupakan sebuah gejala sosial yang selalu terdapat didalam 

masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bentuk satu produk dari hubungan 

sosial. Konflik sendiri dapat dikatakan sebagai pertentangan maupun perbedaan pendapat 

antara setidaknya dua orang atau kelompok. Konflik dapat dinamakan konflik lisan atau 

konflik non-fisik. Namun jika konflik tersebut dibiarkan maka bisa saja mengarah pada 

konflik fisik (Maswadi, 2001). 

 Persyaratan konflik sosial menurut Ted Robert Gurr memiliki 4 ciri konflik; 

1. Ada dua atau lebih pihak yang terlibat;  

2. Mereka terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi;  

3. Mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, 

dan menghalangi lawannya dan;  

4. Interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh 

para pengamat yang independen. 

 Penyelesaian konflik merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau 

menghapus konflik dengan cara mencari kesepakatan dari pihak – pihak yang terlibat didalam 

konflik. Ada dua acara penyelesaian konflik yang dijelaskan, yaitu penyelesaian secara 

persuasive dan koersif. Cara penyelesaian konflik secara persuasif dikatakan bahwa ini akan 

dapat menghasilkan solusi penyelesaian secara tuntas, sehingga pihak berkonflk sudah 

menemukan titik temu karena perbedaan yang ada sebelumnya dan itu semua karena mereka 

menemukan titik temu dengan dari keinginan sendiri. Namun penyelesaian cara persuasif 
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membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak untuk mencapai hasilnya. Cara ini juga 

merupakan cara manusiawi yang lebih sesuai dengna sifat manusia. Cara persuasive sendiri 

merupakan ketrampilan dalam menyelesaiakan konflik yang menjadi tuntutan demokrasi. 

 Selanjutnya penyelesaian dengan cara koersif, ini menggunakan cara kekerasan fisik 

atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak yang 

terlibat konflik. Kekerasan fisik mencakup penggunaan enda fisik untuk merugikan secara 

fisik, menyakiti, melukai atau membunuh pihak lain. Cara ini bertujuan memaksa pihak lawan 

untuk menyetujui pendapat yang dimiliki oleh pihak yang kuat. Penyelesaiaan cara ini 

memiliki potensi munculnya konflik lagi yang lebih hebat dimasa yang akan datang. Cara ini 

dianggap hanya menyembunyikan konflik dan tidak menyelesaikan.  

 Konflik politik sendiri merupakan sebuah konflik yang berkaitan dengan lingkup 

negara / pemerintah, para pejabat politik / pemerintahan dan kebijakan. Sifat konflik politik 

merupakan konflik kelompok, maksudnya konflik kelompok adalah konflik yang terjadi antar 

kelompok yang teridir dari dua kelompok atau lebih. Konflik politik dan sosial memang sama 

namun hanya berbeda dari sifatnya yang berupa kelompok, sedangkan sosial bersifat individu. 

Konflik politik menyangkut isu public yang menyangkut kepentingan banyak orang, bukan 

kepentingan satu orang tertentu. Meskipun dalam konflik politik terlihat hanya konflik dua 

orang atau terlihat konflik individu namun sebenarnya itu merupakan akibat dari konflik 

kelompok yang terjadi antara dua kelompok dimana orang yang berkonflik tadi menjadi 

anggotanya. 

 Sumber konflik politik terbentuk karena adanya penguasa politik. Hal ini kemudian 

diikutkan pada pemikiran Gaetano Mosca, yang mengatakan bahwa setiap masyarakat ditemui 

kelas yang memegang kekuasan politik. Kelompok ini menjalankan fungsi politik dan 

menikmati kemudahan yang diberikan oleh kekuaasan politik. Mereka semua ini merupakan 

minoritas karena jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah dari masyarakat. Selanjutnya ada 

pada teori perjanjian sosial atau kontrak politik yang dirumuskan oleh filsuf Hobbes, Locke, 

Montesquie, dan Rousseuau terlihat bahwa penguasa politik terbentuk karena kebutuhan 

masyarakat yang ingin mencegah terjadinya hal yang lebih buruk didalam masyarakat seagai 

akibat absolut freedom yang berlaku selama state of nature. Kemudian dari pemikiran 

tersebut digambarkan bahwa salah satu harapan yang digantungkan pada penguasa politik 

adalah perannya sebagai pelaksana pengelolaan konflik. 
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 Sama seperti konflik sosial lainnya, konflik politik muncul karena disebabkan dari 

adanya sebuah minimnya atau keterbatasan sumber daya dan posisi. Sehingga disini 

kemudian dapat dikatakan bahwa jika semakin tinggi tingkat langkanya sumber daya yang 

dibutuhkan untuk hidup maka berdampak dengan semakin tinggi juga kemungkinan terjadi 

sebuah konflik politik. Arti lain, semkain besar penderitaan dan kekecewaan rakyat semakin 

besar dorongan didalam masyarakat untuk terlibat konflik dengan penguasa politik. 

 Konflik politik dan demokrasi ini merupakan sebuah konsep kebebasan dan konflik 

politik. Dengan adanya kebebasan inilah dianggap sebagai alat untuk mencapai kemajuan 

masyarakat. Kebebasan tersebut dapat berupa berpikir, bekerja, berserikat berkumpul, bahkan 

juga memberikan masukan untuk input pada penguasa politik. Kemudian konsensus politik 

dalam hal ini berbeda dari penyelesaian konflik bagi konflik sosial lainnya. Konflik politik 

sebenarnya bisa diselesaikan melalui cara hukum jika disitu terdapat kaitan dengan 

pelanggaran hukum. Konsensus dalam buku ini yang dibahas merupakan bagian dari sebuah 

sub materi tentang pemilu sebagai cara mencapai consensus politik, musyawarah sebagai cara 

mencapai Konsensus, pemungutan suara. 

 Konflik politik dan tujuan negara, alur pemikiran yang dapat digambarkan dalam hal 

ini yang berkaitan dengan masyarakat, negara, dan konflik adalah; manusia cenderung hidup 

bersama dengan manusia lainnya sehingga terbentuk masyarakat; begitu masyarakat terbentuk 

terjadilah konflik diantara anggota masyarakat baik secara pribadi maupun secara kelompok; 

mengatas konflik terbentuklah secara alamiah penguasa politik yang mempunyai kelebihan 

dalam kemampuan sehingga dapat mengatur masyarakat dan menimbulkan kepatuhan 

dikalangan masyarakat sehingga konflik yang terjadi bisa diatasi dan tidak membawa dampak 

negatif bagi masyarakat. 

 Penyebab konflik menurut Duverger terdapat pada tingkat individu dan tingkat 

kolektif. Pada tingkat individu ini merupakan bentuk konflik yang ditimbulkan oleh bakat 

individual, yang menjadi penyebab konflik pribadi. Individu sendiri dinilai cenderung 

berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang 

yang mempunyai ciri seperti selalu terlibat konflik dengan orang lain dimana pun ia berada. 

Pada konflik kolektif disebabkan oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara 

anggota kelompok. Penyebabnya disini dikatakan dari adanya sebuah masalah dan juga 

sebuah tantangan yang berasal dari ekternal dan itu bearikbat pada terancamnya eksistensi 
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sebuah kelompok dapat menimbulkan keinginan kelompok yang merasa terancam 

eksistensinya untuk membela diri dan terlibat konflik dengan kelompok penekan. 

 Konflik politik memiliki penyebab yang kemudian dituliskan penjelasan pada sebab 

individual mengenai teori Duverger ini mengarah pada bakat dari individu yang disarming 

tentu saja itu merupakan penyebab konflik pribadi. Manusia sendiri dinilai berkonflik itu 

tidak heran karena manusia cenderung untuk berkompetisi atau bahkan dikatakan juga 

mengenai manusia memiliki ciri selalu tidak puasnya dari pekerjaan orang lain dan itu 

menjadi sebuah ciri untuk bisa masuk dalam keterlibatan konflik. Hal ini kemudian yang 

menjadi titik perhatian ketika masalah individu tersebut dapat mengarah pada konflik 

kelompok yang menjadi ciri konflik politik, karena individu yang berkonflik bisa saja 

menimbulkan konflik politik. Terang saja jika yang berkonflik tersebut merupakan orang 

yang berpengaruh didalam kelompoknya. Kemudian dari selain bakat dari individu terdapat 

pula penyebab psikologis, dalam individu sendiri juga mempunyai jiwaan yang memiliki ciri 

khasnya, duverger juga menyebutkan bahwa tempramen merupakan salah satu penyebab 

psikologis, hal yang penting lagi menurutnya merupakan frustasi atau kekecewaan yang 

menjadi faktor terjadi oleh perkembangan sosial. 

 Sebab konflik kolektif, Duverger menjelaskan bahwa sebab kolektif ini merupakan 

dari interaksi sosial antar anggota kelompok. Penyebab konflik ini juga dihasilkan oleh 

adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam, bahkan 

tekanan dari pihak luar juga merupakan penyebab konflik yang membuat eksistensinya 

terancam. Selain itu adanya keinginan dari anggota kelopok untuk membuat kelompok lebih 

maju dan memperbaiki posisi kelompok dalam masyarakat juga menjadi penyebab konflik 

kolektif.  

Penyebab konflik pada tingkat kolektif didorong oleh semakin menguatnya solidaritas 

kelompok akibat adanya tekanan maupun ancaman dari luar kelompok. Duverger 

menyebutkan perbedaan kelas merupakan isu paling penting dala politik yang juga menjadi 

penyebab konflik politik. Selain itu juga adanya isu rasial yang menjadi penyebab konflik 

pada tingkat kolektif dengan potensi besar. Konflik ketiga pada tingkat kolektif yang 

dijelaskan merupakan konflik antar kelompok horizontal yang meliputi kelompok territorial, 

kelompok ideologi, dan professional. 
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Tujuan Konflik Politik: 

1. Pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, berusaha untuk mendapatkan 

kekuasaan, kekayaan, kesempatan dan kehormatan. 

2. Disatu pihak hendak mendapatkan apa yang diperjuangkan, dilain pihak berusaha 

mempertahankan apa yang dimiliki. 

Konflik dan Proses Politik 

Ada tiga tahap proses penyelesaian konflik politik yang tidak memakai kekerasan yaitu: 

1. Tahap koalisi 

2. Tahap pembuatan Keputusan 

3. Tahap pelaksanaan dan integritas 

Peristiwa konflik merupakan bentuk fakta empiris bahwa konflik adalah unsur 

kesejarahan dalam masyarakat mejemuk Indonesia. Konflik sendiri bersumber dari kebutuhan 

dasar manusia, setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam (John Burton). Jika semakin 

sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan oleh beberapa kepentingan yang 

berkonflik hal itu dapat mempermudah dan sederhana serta cepat tercapai namun itu sema 

mengalami proses kompleksitas kebutuhan. Sumber daya disini kemudian dikatakan bahwa 

itu bagian dari suatu modal dari salah satu kelompok kepentingan untuk mendapatkan dibalik 

relasi konflik dengan kelompok lain. Sehingga untuk menciptakan proses maupun hasil yang 

menguntungkan dari satu kelompok kepentingan maka disini perlunya mobilisasi sumber 

daya konflik dalam bentuk strategi konflik. 

Pruit dan Rubin mengkategorikan lima strategi konflik kelompok kepentingan, yaitu  

1. Strategi contending (keras),  

2. Withdrawing (menarik diri),  

3. Yielding (menyerahkan keputusan),  

4. Compromy, dan  
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5. Problem solving (pemecahan masalah).  

 Dari kelima strategi tersebut itu kemudian menjadi sebuah langkah tiap kelompok 

yang berkonflik dalam menggunakan strateginya ketika menghadapi konflik atau sedang 

berkonflik. Jika pada strategi contending maka kelompok tersebut akan menggunakan cara 

kekerasan dalam konflik. Untuk strategi withdrawing itu kemudian kelompok yang berkonflik 

akan menarik diri dari konflik dan seakan akan menghindari konflik yang ada. Yielding yaitu 

menyerahkan keputusan dimana mereka telah memberikan keputusan mereka kepada pihak 

yang dipercaya untuk menyelesaikan konflik dari kelompok. Compromy, disini kelompok 

yang berkonflik akan berunding untuk mencapai kesepakatan – kesepakatan bersama 

sehingga konflik dapat selesai. Terakhir problem solving, strategi ini menggunakan cara untuk 

memberikan solusi dari masalah konflik yang terjadi diantara kelompok sehingga dapat 

memberikan penyelesaian atas masalah yang terjadi dan konflik dapat diatasi. 

 

Bentuk Konflik 

Menurut Duverger (1988) terdapat 3 bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan 

atau politik yaitu: 

1. Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar prinsipil, konflik ini hubungannya 

langsung dengan hal praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan individu atau 

golongan maupun kelompok 

2. Konflik yang lebih menitikberatkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun 

kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik yang berhubungan dengan 

kepentingan partai politik 

3. Konflik yang menitikberatkan pada perbedaan ideologi, ini kemudian sebuah bentuk 

kompetisi yang memperjuangkan ideologi partainya dan merasa benar. 

Sedangkan menurut Fisher bentuk – bentuk konflik terdapat polanya dan itu dibagi 

dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu sebagai berikut: 

1. Konflik Laten, konflik ini bentuknya memiliki sifat yang tersembunyi disini juga dikatakan 

bahwa bentuk konflik ini perlu diangkat kepermukaan untuk bisa ditangani secara efektif. 
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2. Konflik manifest, konflik ini bersifat terbuka dimana konflik ini memiliki akr dalam dan 

begitu nyata, dari bentuk konflik ini juga kemudian perlu adanya tindakan – tindakan untuk 

mengatasi akar penyebab dan macam – macam efeknya. 

3. Konflik permukaan, konflik ini bentuknya memiliki akar masalah dangkal atau bahkan juga 

tidak berakar sehingga munculnya dari bentuk konflik ini karena kesalahpahaman dari sesuatu 

yang seharusnya bisa diatasi dengan komunikasi. 

 

Dampak Konflik 

Menurut Fisher (1964) konflik yang ada tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi 

konflik juga memberikan dampak baik atau positif.  Dari situ kemudian dampak tersebut 

dibagi dalam bagian berikut ini: 

1) Dampak positif dari sebuah konflik yaitu: 

1. Konflik dapat memberikan penyelesaian aspek kehidupan yang belum jelas 

2. Menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai sosial yang berlaku di 

masyarakat 

3. Dapat meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok 

4. Mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu maupun kelompok 

5. Memunculkan kompromi baru. 

2) Dampak negatif dari konflik berupa: 

1. Keretakan atau kesenjangan hubungan antar individu dan persatu kelompok 

2. Kerusakan harta benda bahkan konflik dapat berlanjut lebih tingi dan dapat mengakitbakan 

korban jiwa 

3. Berubahnya kepribadian individu maupun anggota kelompok 

4. Menimbulkan dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah 
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1.6 Kerangka Konsep 
 

1.6.1 Elit 
 

Setiap kumpulan masyarakat akan memiliki elit, elit sendiri berasal dari kata latin 

“elligere” yang artinya “memilih” yaitu bagian yang menjadi sebuah pilihan atau bunga suatu 

bangsa, budaya, kelompok usia, dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang 

tinggi. Istilah elit sendiri mengarah pada kepada tentang adanya suatu minoritas pribadi – 

pribadi yang diangkat untuk melayani kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit 

sendiri merupakan minoritas – minoritas yang efektif dan bertanggung jawab, efektif disini 

artinya melihat pada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain 

tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. Golongan elit memiliki sebuah tanggung 

jawab untuk realiasinya tujuan – tujuan sosial yang utama serta juga untuk kelanjutannya tata 

sosial. Kepemimpinan sosial adalah bentuk dari satu kekuatan untuk menyokong masyarakat 

yang teratur. 

 Dua perspektif pokok menandai studi kaum elit yang telah ada yaitu elit yang bersifat 

moral dan fungsional. Untuk moral memfokuskan pada keutamaan moral pribadi, sedangkan 

yang kedua pada peranan fungsional yang dari suatu lapisan. 

 Elit sendiri dianggap studi yang menarik dan menghimbau para pemikir dari berbagai 

disiplin ilmu. Banyak para penulis yang menggambarkan pada konsep elit, buku ini 

menjelaskan wakil karya yang terbaik tentang masalah umum tentang hubungan antara 

golongan elit dengan mereka yang memilih golongan elit tunggal biasanya elit politik yang 

membat keputusan dalam masyarakat dan diantaranya terdapat tokoh yang ditulis dalam buku 

ini adalah Aristoteles, Pareto dan Mosca. Kemudian pada mereka yang mempertahankan 

bahwa sejumlah kelompok - kelopok elit yang berkoesksistensi, berbagai kekuasaan, 

tanggung jawab, serta hak – hak atau imbalan. ini juga masuk dalam sebuah tulisan Saint 

Simon, Raymond Aron, Karl Mannheim. 

Dijelaskan bahwa golongan elit yang berkembang karena adanya empat (4) proses - 

proses sosial. Dari keempat proses sosial utama tersebut kemudian dijabarkan menjadi 

berikut: Pertumbuhan penduduk; Pertumbuhan Spesialisasi Jabatan; Pertumbuhan Organisasi; 

Perkembangan Keragaman Moral. Semakin maju dan seiring berjalan perkembangannya, 
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kaum minoritas elit semakin tumbuh banyak serta semakin beranekaragam pula dan bersifat 

otonom. 

 Elit memang sebuah minoritas, dan pada umumnya elit jumlahnya sedikit. Elit sendiri 

merupakan posisi yang mereka duduki merupakan hal terpenting, kemudian itu terdapat sifat 

dasar dari sebuah pilihan untuk mereka, ini juga menjadi seperti mereka yang memiliki 

sebuah sifat yang bijak, berani, inteligensi, turunan, keahlian dalam pengetahuan serta 

ketrampingan yang mereka miliki; tanggung jawab sosial mereka jauh lebih besar daripada 

penduduk lainnya; imbalan yang didapat dari mereka adalah bagian imbalan yang banyak dari 

yang lainnya untuk hal kebaikan hidup. 

 Pendapat terkemuka tentang konsep elit ini telah banyak dijelaskan oleh para tokoh, 

yang salah satunya merupakan Mosca. Mosca berpendapat tentang elit ini menekankan pada 

perlunya kepemimpinan minoritas sebagai bentuk ciri organisasi. Penjelasan pada minoritas 

ini, “kepada siapa mayoritas mau tidak mau akan tunduk”, dapat mengatur dirinya sendiri 

dank arena itu mematuhi suatu dorongan perasaan yang tunggal sedangkan mayoritas harus 

tetap tidak teorganisir dengan demikian tak berdaya. Kemudian Michels setuju akan pendapat 

dari Moscha mengenai suatu minoritas yang terorganisasi dari pemimpin yang professional 

dan tidak dapat dihindari serta tidak boleh tidak ada dalam masyarakat. Masyarakat yang 

terdiri orang banyak tidak mampu bertindak langsung dengan atas namanya sendiri, oleh 

karena itu harus didelegasikan tanggung jawabnya kepada wakil yang telah professional dan 

menjadi harapan bagi orang banyak untuk memenangkan haknya untuk memilih atasannya. 

 Menurut Keller (1984), ada empat kekuatan sosial yang menyertai munculnya elit 

penentu yaitu berupa: suatu pertumbuhan dalam besarnya, organisasi formal, pembagian 

kerja, dan keragaman moral. Seiring dengan hal itu semua,m tujuan elit secara nyata 

melestariskan cita-cita dan pelaksanaannya dalam dalam masyarakat yang secara tegas 

mereka beridiri pada puncak kedudukannya. 

 Terdapat fungsi sosial elit penentu, elit penentu secara nyata berkembang pada era 

masyarakat industri yang maju karena kondisi sejarah dahulu. Kemudian Saint Simont 

berpendapat bahwa keseimbangan dapat dimajukan dengan aktif oleh suatu pusat yang 

memimpin terdiri dari produsen ekonomi serta ahli teknik serta ilmu pengetahuan wakil – 

wakil pemegang kunci masyarakat industri yang muncul, dikarenakan kekayaan serta 

pengetahuan teknik merupakan sumber utama dari masyarakat itu.  
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Disisi lain Pareto menjelaskan elit dalam masyarakat yang berupa posisi yang ada 

pada lapisan atas kemudian dibagi menjadi elit yang memerintah dan elit yang tidak 

memerintah sedangkan masyarakat biasa disebut dengan non elit. Senada dengan apa yang 

dikatakan Pareto, Mosca mengatakan bahwa dalam masyarakat sejatinya selalu terbentuk 

kelas yang menjadi kelas yang memerintah dengan memiliki jumlah yang sedikit dan 

memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan 

keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kemduain kedua adalah kelas yang 

diperintah dengan jumlah lebih besar dan kelas ini kemudian dipereintah oleh kelas yang 

memerintah. Mosca sendiri dalam penulisannya tidak sepakat dengan bentuk pemerintahan 

selain oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elit, bentuk pemerintahan itu yang tidak 

disepakati oleh Mosca adalah aristokrasi, demokrasi atau lain sebagainya. Namun dari apa 

yang dituliskan oleh Pareto dan Mosca masih dianggap memiliki kelemahan yang 

mengaburkan pemahaman elit karena tidak memperhatikan bidang interaksi lain dalam 

masyarakat. Itu semua karena kedua pemikir Pareto maupun Mosca dikatakan bahwa melihat 

dominasi yang kuat atas rakyatnya pada masanya. 

 Pemikiran lain tentang elit kemudian dari Robert Michles yang menyatakan tentang 

hukum besi oligarki yang dominasinya dimiliki oleh peenguasaan kelompok kecil dan ini juga 

dapat diartikan orang minoritas. Oligarki dijelaskan bahwa memiliki empat dimensi politik, 

yaitu oligarki dari segi organisasi, oligarki kepemimpinan, oligarki hubungan organisasi 

dengan rakyat, dan oligarki dalam kekuasaan pemerintahan. Kemudian konsep elit tersebut 

dari Michels dikonsepkan dalam tubuh birokrasi politik yang kemudian memperkuat 

penjelasan mengenai konsep elit, penemuan tersebut berupa ketika elit semakin kecil atau 

jumlahnya sedikit namun mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan 

kebijakan. 

 Kemudian konsep dari Lasswell yang juga selaku ilmuwan politik, Schumpeter, dan 

Mills. Pemikiran mereka dinilai tidak membuka ruang lebih luas mengenai konsep elit. 

Lasswell dalam mengidentifikasi tentang elit, dan definisi serta semua tipe elit dinilai begitu 

tidak fokus. Schumpeter dan Mills hanya berputar pada pandangan kelembagaan dan tidak 

melihat posisi kekuasaan lain yang ada dibalik posisi kelembagaan tersebut. 

 Selanjutnya pada dasarnya pemikiran para tokoh diatas memberikan penjelasan 

mengenai elit dengan kecenderungan yang ada didalamnya yang berupa; kekuasaan dalam 
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masyarakat tidak didistribusikan dengan merata yang kemudian dimmiliki oleh orang atau 

sekelompok orang saja yang kemudian kita sebut elit. Terakhir, sifat dari elit merupakan 

homogen, bersatu, memiliki kesadaran kelompok serta mengatur sendiri kelangsungannya 

yang kemudian menjadi otonom. 

 Elit politik terbagi menjadi dua bagian yaitu elit politik dan elit non politik, hal ini 

juga dapat disebut dengan menjadi elit yang memerintah maupun elit yang tidak memerintah. 

Elit politik atau yang kemudian ini menjadi elit yang memerintah merupakan bentuk 

seseorang yang telah menduduki jabatan politik atau memiliki kekuasaan di eksekutif maupun 

legislatif. Mereka yang menduduki jabatan tersebut umumnya dipilih melalui pemilihan 

umum yang dipilih melalui proses politik yang demokratis. Hal ini umumnya mereka dapat 

membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit non politik atau elit yang tidak memerintah 

disini orang yang memiliki jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah 

orang lain dalam lingku masyarakat, elit ini berupa elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, 

kepemudaan, profesi. Kemudian dalam sirkualsi elit, konflik bisa muncul dari dalam 

kelompok itu snediri maupun antar kelompok. Kemudian Pareto membagi dua kategori 

sirkulasi elit, yaitu: 

1. Pergantian terjadi antara kelompok yang memerintah sendiri 

2. pergantian terjadi antara elit dengan penduduk lain, model ini dapat berupa pemasukan atas 

dua hal yaitu; a. individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada 

dan b. individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk dalam 

kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada (Varma, 1987). 

 

1.6.2 Kebijakan Publik 
 

 Kebijakan publik umumnya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau 

sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Kebijakan publik sendiri merupakan segala 

sesuatu tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dan kemudian dampaknya 

menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan publik suatu usulan 

arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang 

bertujuan untuk mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan suatu kesempatan pada suatu 
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lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran 

(Jurdy, 2014) 

Sementara itu kebijakan publik menurut apa yang dikatakan Thomas R. Dye. Adalah 

tentang segala suatu apa yang dikerjakan maupun yang tidak dikerjakan oleh pemerintah, 

suatu kebijakan mengapa harus dilaksanakan dan kemudian apa manfaatnya untuk kehidupan 

bersama harus jadi pertimbangan yang holistic supaya kebijakan – kebijakan itu dapat 

memuat manfaat yang besar untuk warganya dan juga itu berdampak kecil serta sebaiknya 

kebijakan juga tidak memberikan persoalan yang merugikan, meskipun dari kebijakan akan 

terdapat pihak yang diuntungkan serta ada yang dirugikan. Dari itu pemerintah dapat menjadi 

harus lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan. 

Arena dalam Kebijakan adalah Formulasi, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi 

Kebijakan. Formulasi adalah tempat arena berbagai kepentingan – kepentingan dalam 

masyarakat diseleksi atau juga dapat dikatakan dikompetisikan untuk dapat bisa menemukan 

rumusan terbaik untuk bisa diterima oleh mayoritas masyarakat. Formulasi kemudian 

disebutkan terdapat 3 tahapan yaitu: 1. Penyusunan agenda 2. Legistimasi 3. Pernyataan 

kebijakan (Jurdy, 2014). 

Selanjutnya pada kebijakan publik sebagai output proses politik, menurut penulisan 

Fadhilah (2003), kacamata analisanya menggunakan pendekatan postmodernisme yang 

khususnya dalam lingkup studi kebijakan public. Pendekatan ini dikembangkan karena agar 

bisa merangkum kompleksitas realitas osisal yang menjadi tempat dimana kebijakan public 

beroperasi. Dari sekian banyak mengenai alsan kritik terhadap kalim bagi perspektif 

posmodern tentang kebijakan public, umunya ada 2 yang dihasilkan dan dipertahankan: 

Pertama, berbagai macam perwujudan tekstual perspektif adalah terlalu beragam, terpisah, 

tidak saling berkaitan secara logis dan tidak konsisten untuk menjadi nilai.  

Kedua, perspektif tersebut kekurangan aplikasi politik dan pragmatis, yang hanya 

memberikan kebingungan, penjelasan terminology, untuk menutupi kekurangan kritik praktis, 

pemahaman terhadap berbagai ketidakadilan yang nyata dan berbagai solusi bagi persoalan – 

persoalan sosial.  

Kemudian telah dijelaskan bagaimana paradigm positivistic menurut Fadhilah (2003) 

menuju postpositivistik dalam studi kebijakan public kemudian dilanjutkan pada penjelasan 
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basis epistomologi studi kebijakan public dalam perspektif post-modernisme. Pada penulisan 

sub bab Bahasa dan kebijakan public: alat diseminasi janji-janji politik dinyatakan perlu 

dituliskan karena Bahasa kebijakan merupakan instrument yang paling menentukan, baik 

dalam mengintrodusir janji politik maupun dalam proses adu argumentasi ketika kebijakan 

public itu tengah diformulasikan. Bahasan dalam kebijakan public sendiri merupakan sebuah 

kajian dari pendekatan postmodern, hal ini dianggap sebuah perpindahan dari studi kebijakan 

public yang semula berada pada lingkaran prosedural menjadi bernuansa kultural. 

 Selanjutnya ada model pengambilan kebijakan yang pertama dimulai dari Vickers 

Framework (Value Judgement) dalam Analisis Kebijakan Publik. Penjelasan dari Sir Geoffrey 

Vickers menjelaskan bahwa kerangka kerjanya menggabungkan pendekatan komunikasi, 

sistem dan psikologis dalam pembuatan keputusan.  

1. Model pembuatan keputusan Kaufman memiliki pemanfaatan yang luas terhadap 

pemahaman untuk pembuatan keputusan dalam hal konteks mikro maupun makro, model ini  

dikatakan bahwa mengadopsi dari beberapa teori yaitu teori psikologi kognitif, teori 

organisasional dan juga kajian tentang konflik. 

2. Selanjutnya ada model Young dan Dunia Asumtif, model ini memiliki kesamaan dengan 

keuda model dari Vickers dan Kaufman. Model ini berada dalam konteks psikologi kognitif 

yang memungkinkan kita untuk melakukan analisis kebijakan secara integratif. 

 Kebijakan publik dan politik demokratik. Kebijakan public yang menyangkut dunia 

masyarakat luas ini orientasinya pada akomodasi kepentingan public yang kemudian tidak 

bisa terlepas dari konsep demokrasi. Karena pada suatu saat tertentu harus bersinggungan erat 

dengan demokrasi. Demikian terjadi akan hal tersebut karena jika tanpa persinggungan bukan 

tidak mungkin kebijakan public justru akan meminggirkan kepentingan public itu sendiri. 

Keunggulan dari kebijakan public yang mengedepankan nilai demokrasi adalah kebijakan 

public yang dihasilkan itu akan memiliki basis legitimasi yang kuat. Sebab dari demokrasi 

dalam sebuah kebijakan public maka semua elemen masyarakat merasa memiliki atas 

kebijakan itu. Kebijakan public juga mampu mengakomodasi semua kepentingan dan 

preferensi dalam masyarakat, sehingga basis legitimasi dari kebijakan public itu sangat kuat. 

 Untuk sebuah analisis kebijakan bagi kepentingan stakeholders analisis postpositivist 

menyadari bahwa dalam dimensi politik mau tidak mau harus menjadi fokus perhatian dalam 
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melakukan studi kebijakan publik. Analisis dalam pandangan ini menekankan pada discourse 

coalition yang terjadi dari para aktor kebijakan dengan macam – macam elemen yang ada di 

masyarakat. Selanjutnya akan hal itu perbincangan mengenai policy subsystems menjadi hal 

penting karena konsepnya dibangun dari konsep para aktor kebijakan yang relevan dan tidak 

seperti tradisional positivist yang mengakui pembedaan antara struktur dan agen dan 

khususnya antara aktor negara dan masyarakat. Policy subsystems cenderung menggunakan 

istilah policy universe dimana semua aktor akan terlibat dalam interaktif untuk satu sama lain 

dalam proses politik dan kebijakan. Kemudian arti dari pendapat postpositivist tentang ilmu 

pengetahan kebijakan dirancang untuk mengatasi kompleksitas multidimensional realitas 

sosial.  

Tabel 1. 1 Varian Tipologi dan Karakteristik AKP bagi Kepentingan Stakeholders: 

Karakteristik Analisis Stakeholders 

Peran Analis Kebijakan Membantu Stakeholders menghimpun dan 

memproses masukan – masukan analisis 

menjadi nasihat kebijakan 

Peran Stakeholders Menghimpun dan memproses masukan-

masukan analisis menjadi nasihat kebijakan, 

mungkin dengan bantuan analis atau ahli 

lain 

Peran Warga Negara Memasok informasi dan opini kepada analis 

dan pembuat keputusan 

Tujuan Utama AKP Menyempurnakan nasihat kebijakan dengan 

cara membiarkan wakil-wakil stakeholders 

mengetahui konteks isu dan realita yang 

dihadapi, melaksanakan analisis sendiri dan 

memasok nasihat kebijakan 

Sumber: Putra, Fadillah (2003). Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap 
Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di 
Indonesia 1999-2003. 

Analisis dan Skenario Kebijakan Publik, dalam penjelasan kali ini menjelaskan bahwa 

seorang analis perlu memikirkan tiga hal pokok, yaitu pertama mengenai rumusan lingkungan 

politik yang relevan atau sejalan dengan pokok masalah kebijakan yang sedang ditanganinya; 
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kedua, menghimpun dan mengorganisasikan informasi politik yang diperlukan; dan ketiga, 

membuat pertimbangan politik seraya mempersiapkan kelayakan politiknya. Ketiga hal ini 

merupakan sebuah sifat yang konseptual, selanjutnya untuk membuat scenario kebijakan yang 

baik dilakukan secara praktis dan diperlukan informasi yang lengkap. Informasi yang 

dimaksud adalah informasi tentang mengenai para aktor kunci, motivasi aktor, kepercayaan 

politik aktor, sumber daya, pentas para aktor dan pertukaran. Dengan adanya informasi yang 

lengkap tentang semua aspek tersebut dan kemudian telah matangnya pada prinsip yang telah 

dijelaskan diatas maka dapat dipastikan scenario kebijakan public yang dibuat lebih bermutu 

dan berkualitas. 

 Jika dalam perjalananya scenario terdapat perubahan maka analis harus merespon 

perubahan tersebut. scenario kebijakan public dalam perjalanannya haruslah ada pada standar 

prinsip konsep terbuka, karena kebijakan public itu berada dalam masyarakat yang tentu saja 

bersifat dinamis dan tidak statis. Pada hal ini juga termasuk pada proses politik yang ada di 

masyarakat yang begitu dinamis sehingga itu menjadi sebuah keharusan untuk para analis 

merespon perubahan tersebut. 

 Keterbatasan dalam penyusunan scenario kebijakan itu memang selalu ada karena 

scenario kebijakan ublik merupakan langkah hipotetik yang difokuskan pada proses kausalitas 

dan titik kritis keputusan. Scenario ini dimaksudkan untuk mengorganisasikan informasi 

politik bagi keperluan penyusunan alfternatif kebijakan yang menyangkut masa depan dari 

sebuah kebijakan public yang sedang digarap.  

 

1.6.3 Konsep Tukar Guling 
 

 Tukar guling merupakan bentuk dari perpanjangan pembahasan mengenai kasus 

penelitian ini yang kemudian membahas mengenai kasus tukar guling tanah. Tukar guling 

sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuakr lalu, yang berarti 

bertukar barag dengan tidak menambah uang. Ruislag merupakan sebutan dari nama lain 

tukar guling yang kemudian dalam KUH. Perdata pasal 1541 kata tukar guling memiliki 

sebuah arti persetujuan, dengan artian kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling 

memberi suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang. Tukar 

menukar ini adalah bentuk perjanjian timbal balik yang memberikan perjanjian hak dan 
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kewajiban antar kedua belah pihak. Perjanjian yang disebut dalam pasal 1541 hingga pasal 

154 KUH perdata ini menunjukan sifat konsensual dengan perikatan telah terjadi jika kedua 

belah pihak sepakat. 

 Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan du acara, yaitu dengan beralih dan 

dialihkan. Maksudnya dalam cara beralih ini merupakan bentuk peralihan ha katas tanah 

tersebut tanpa melalui suatu perbuatan hukum tertentu, dengan ini hak atas tanah ini demi 

hukum beralih dengan sendirinya. Cara lain yaitu dengan cara dialihkan atau biasa disebutkan 

dengan pemindahan hak yang kemudian berpindahnya hak atas tanah melalui proses hukum 

pemindahan hak atas tanah yang dilakukan secara sengaja oleh pemegang haknya kepada 

pihak lain. Bentuk pemindahan hak disebutkan dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan dan hibah wasiat atau wakaf (Arba, 

2015). 

 Tukar menukar pada dasarnya berbeda dengan jual beli jika melihat dibalik jual beli 

adalah disitu terdapat seorang pembeli kemudian membayar sejumlah uang, kemudian penjual 

selanjutnya memberikan tanah yang telah dibeli oleh pembeli. Itu menjadi sebuah hal yang 

bebeda dengan tukar menukar, karena dalam tukar menukar merupakan sebuah hak milik atas 

tanah dari satu pihak yang ditukarkan dengan tanah atau barang lain kepada pihak lain. Dari 

penyerahan itu selanjutnya hak milik atas tanah menjadi berpindah kepada pihak yang baru 

(Wantjik Saleh, 1977). Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, tukar menukar disebutkan bahwa 

pengalihan kepemilikan barang milik negara atau daerah yang dilakukan antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antar pemerintah pusat / 

daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang yang nilainya 

sekurang-kurangnya seimbang. 

Peraturan Mengenai Tukar Guling 

 Peraturan mengenai tukar guling telah diatur di Indonesia, penjelasan mengenai tukar 

guling ini merupakan bentuk dari tukar menukar barang atau tanah atau bangunan „idle‟. 

Kemudian peraturan yang memuat peraturan tukar menukar tanah terdapat sebagai berikut: 

 Pedoman Peraturan Tukar Menukar Barang Milik Negara: 

a) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
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b) UU No. 1 Tahun 204 tentang Perbendaharaan Negara; 

c) PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah jo. 

PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006; 

d) Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Caraa 

Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan 

BMN; 

e) Keputusan Menteri Keuangan No. 31/KM.6/2008 Pendelegasian Wewenang 

Dilingkungan Ditjen Kekayaan Negara; 

f) Surat Menteri Keuangan No. S-90/MK/6/2009 tanggal 8 Mei 2009, Perihal 

Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle. 

(Kemenkumham.go.id) 

 

Peraturan Mengenai Tukar Menukar Tanah: 

a) Pasal 26 Undang – Undang Pokok Agraria 

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. 

 

Prosedur Tukar Guling atau Ruislag 

Sedangkan untuk prosedur untuk melakukan tukar guling atau ruislag melalui 

prosedur berikut: 

1. Dilakukan penilaian terhadap tanah atau bangunan yang akan dilakukan tukar 

guling 

2. Mengusulkan dari instansi atau lembaga pengguna anggaran yang disini dapat 

berupa pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota kepada provinsi kemudian 

dilanjutkan kepada menteri dalam negeri dan kemudian dimintakan persetujuan 

menteri keuangan. Setelah mendapatkan persetujuan maka akan dikembalikan ke 

provinsi kemudian turun ke pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Catatan 

untuk proses tukar guling memiliki, tanah > 500 juta harus mendapatkan persetujuan 
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dari DPRD, jika <500 juta kondisional. Jika disetujui persetujuan tersebut kemudian 

menjadi dasar pembuatan MoU antara pengguna anggaran dan investor. 

Penilaiannya memiliki penjelasan berikut; 1. tidak merugikan negara; 2. Bangunan 

bersifat “idle”; 3. Terkena ketentuan UU Tata Ruang dan; 4. Negara tidak 

mempunyai anggaran. 

3. Proses pelepasan Hak menjadi tanah negara. 

Selanjutnya melansir website resmi Kemenkumham.go.id prosedur pelaksanaan tukar 

menukar atau ruislag disebutkan sebagai berikut: 

a) Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang 

dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau pemerintah 

pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, 

sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 

b) Jika Terdapat selisih kurang (lebih besar nilai aset dilepas daripada aset pengganti) 

maka mitra wajib menyetorkan selisih tersebut ke Kas Negara. 

c) Pertimbangan Tukar – Menukar dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional 

penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara, 

atau tidak tersedia dana dalam APBN, Tukar Menukar Barang Miliki Negara dapat 

dilakukan dalam hal: 

1) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai 

dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 

2) Barang Milik Negara belum dimanfaatkan secara optimal; 

3) Penyatuan Barang Milik Negara yang lokasinya terpencar; 

4) Pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara atau 

5) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang ketinggalan 

teknologi sesuai kebutuhan/kondisi/peraturan perundang-undangan. 

d) Barang Milik Negara yang dapat dilakukan tukar-menukar pada Kementerian 

Hukum dan HAM, berdasarkan ketentuan yang berlaku harus terlebih dahulu 

mendapatkan ijin Menteri Keuangan sebagai pengelola Barang Milik negara dan 

terbatas pada Barang Milik Negara sebagai berikut: 
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1) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di 

pengguna barang akan tetai tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 

penataan kota; 

2) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan. 

 

Jika melihat konsep yang ada di lapangan, tukar guling tanah di lokasi penelitian ini 

menuai masalah yang kemudian larut hingga sampai saat ini belum menemui titik terang 

penyelesaian kasus tukar guling ini. 

Kasus ini bermula ketika tahun 2007 yang dipimpin oleh Bupati saat itu yaitu, Herry 

Noegroho. Kasus tukar guling tanah ini menyangkut dengan pihak swasta yaitu PT Bina Peri 

Permai Makmur (PT BPPM). Pada kondisi lapangan saat ini, konsepnya mengarah pada kasus 

dimana tukar guling yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta tersebut dinilai 

tidak sebanding, sedangkan pada peraturan yang ada mengenai tukar guling haruslah memiliki 

nilai yang sama dan sebanding. Mengutip pernyataan Mohammad Trijanto Ketua Komite 

Rakyat Pembertantas Korupsi menyebutkan bahwa luas tanah pengganti hanya 1/3 dari aset 

Jatilengger dan nilainya tidak sebanding. Bahkan aset Jatilengger ini memiliki nilai Rp 1,3 

miliar (neraca Pemkab Blitar tahun 2013), sedangkan lahan penggantinya senilai Rp 1,7 

miliar di tahun 2014 (Beritablitar.com). 

Menurut Anik Wahyuningsih dilansir dari beritablitar.com, tanah pengganti dari Desa 

Jatilengger yang ditukar guling ini ada di Kelurahan Satriyan RT 2, RW 3 Kecamatan 

Kanigoro dengan luasnya sebesar 7.140 Meter persegi. Sedangkan tanah yang ada di Desa 

Jatilengger memiliki luas 20.865 Meter persegi, itu merupakan juga tidak sebanding nilai 

tukar guling yang ada di kasus tersebut atau bahkan itu dinilai lebih rendah dari aset 

pemerintah yang ada di Desa Jatilengger. 

Dugaan adanya kasus korupsi dalam permasalahan kasus tukar guling tanah semakin 

menjadi ketika Bupati saat itu Herry Noegroho dibidik oleh Kejaksaan Negeri Blitar terkait 

kasus korupsi dalam kasus tukar guling tanah, bahkan mantan Ketua DPRD M. Taufik juga 

ikut dibidik oleh Kejaksaan Negeri Blitar. Kasus tersebut sudah dijelaskan bahwa terakit 

adanya tukar guling tanah aset pemerintah dengan pihak swasta PT BPPM, bahkan juga 

mantan Kepala Kantor Aset Pemkab Blitar yakni Agus Budi Handoko sudah divonis oleh 

Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman 1,5 tahun penjara. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONFLIK ELIT POLITIK... GLADY ORALYANTO NUR RIZKI



I-26 
 

Konsep yang ada di lapangan itu kemudian mengarahkan pada belum selesainya tukar 

guling yang masih bergulir pada pansus DPRD Kab. Blitar sampai saat ini yang nantinya 

memberikan rekomendasi atau menolak. Keterlibatan elit politik dalam kasus ini juga 

memberikan dampak pada belum selesainya kasus ini dan kemudian juga adanya konflik 

dalam pengambilan keputusan menjadi sebuah konsep di lapangan yang mengakibatkan 

belum selesainya kasus ini. 

 

1.7 Metode Penelitian 
 

1.7.1 Fokus Penelitian 
 

 Peneliti memberikan fokus penelitian dalam mengkaji masalah konflik elit politik 

dalam kasus tukar guling tanah, penelitian kali ini pada lingkup rumusan masalah yang 

kemudian fokus terhadap: 

1. Meneliti penyebab maupun faktor yang menimbulkan konflik elit politik dalam kasus tukar 

guling tanah di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui dan meneliti proses penyelesaian yang telah selama ini berkembang untuk 

penyelesaian kasus tukar guling tanah di lokasi penelitian. 

 Fokus penelitian tersebut diharapkan menjadi titik fokus penelitian kedepan untuk 

membuat penelitian tetap fokus dan menjadi lebih detail serta tidak menimbulkan persepsi 

yang terlalu melebar dari fokus penelitian yang juga kemudian lokasi penelitian telah dipilih 

dengan sengaja yaitu di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. 

 

1.7.2 Tipe Penelitian 
 

 Penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskripif. 

Tipe penelitian deskriptif ini kemudian akan menggambarkan subjek yang akan diteliti 

dengan sesuai realitas yang ada. Tipe ini juga dapat memberikan deskripsi mengenai masalah 

yang telah dirumuskan dan akan diteliti di Desa Jatilengger serta tipe penelitian deskriptif ini 

juga relevan dengan penelitian yang akan diteliti kali ini yang berupa penelitian kualitatif 
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untuk mencari tahu faktor atau penyebab konflik elit politik dalam kasus tukar guling tanah 

dan kemudian menjelaskan proses penyelesaian yang telah berkembang selama ini kurang 

lebih dalam kurun waktu sejak tahun 2007 hingga saat ini peneliti menulis laporan masalah 

ini muncul ke permukaan publik. 

 

1.7.3 Subjek Penelitian 
 

 Subjek penelitian merupakan sebuah rujukan untuk pencarian data yang kemudian 

subjek penelitian ini akan menjadi narasumber untuk mencari data selama penelitian. Subjek 

penelitian ini diidentifikasi guna mendapatkan data yang sesuai dengan realitas. Subjek 

penelitian tersebut adalah: 

a. Maerhenis Urip Widodo sebagai Wakil Bupati Blitar 

b. Endar Soeparno, SH, MH sebagai Ketua Pansus Jatilengger dan Ketua Komisi I 

DPRD Kabupaten Blitar 

c. Mas Bayu Anggota Sekwan Komisi I DPRD Kabupaten Blitar 

d. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar 

e. Aji Pratama sebagai Sekretaris Desa Jatilengger 

f. Rudi KRPK Blitar 

 

Subjek penelitian yang ditentukan tersebut menjadi pilihan subjek merupakan para 

narasumber yang terkait dalam penelitian ini dan menjadi narasumber yang lebih mengetahui 

masalah-masalah yang menjadi bahan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian ini, 

peneliti menggunakan snowball sampling dan juga purposive sampling. Untuk purposive 

peneliti mengarah pada orang yang dianggap tahu dari apa yang diharapkan. Sedangkan 

snowball ini mengarah pada ketika pencarian faktor penyebab konflik yang kemudian 

mendapatkan gambaran serta rekomendasi dari Mas Bayu. 
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1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 
 

a. wawancara 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, cara 

mengumpulkan dengan wawancara ini kemudian akan melakukan proses tatap muka dan 

tanya jawab terhadap subjek penelitian yang menjadi narasumber dalam penelitian. 

Wawancara sendiri merupakan proses interaksi dan komunikasi dan mempengaruhi arus 

informasi, wawancara juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan itu 

menjadi sebuah pengaruh dari arus informasi. Faktor tersebut berupa: pewawancara atau 

peneliti, responden atau narasumber, topik penelitian yang telah disusun pada daftar 

pertanyaan, dan situasi wawancara (Irawatti dkk, 1989). Kemudian peneliti setelah turun 

lapangan melakukan wawancara dengan subjek penelitian yang telah disebutkan diatas seperti 

dari Wakil Bupati Blitar Maerhenis Urip Widodo hingga Ketua Komisi I DPRD Kabupaten 

Blitar Endar Soeparno. 

b. Dokumen 

Teknik pengumpulan data selanjutnya menggunakan cara dokumen, dokumen ini dapat 

berupa catatan ataupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen ini 

kemudian menyangkut dokumen resmi dari pemerintah maupun dokumen dari pihak yang 

bersangkutan diluar pemerintah. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan dokumen berikut 

ini; Detil Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Blitar terkait Pelepasan Aset 

di Desa Jatilengger; Profil DPRD Kabupaten Blitar 2014 – 2019; Laporan Kajian Hukum 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara Kabupaten Blitar; Laporan Hasil PANSUS X 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tentang Pembahas Penyelesaian 

Permasalahan Tanah Aset di Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar; Buku Arsip 

tentang Desa Jatilengger. 

1.7.5 Jenis Data 
 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan ketika penelitian dengan data yang 

diperoleh berdasarkan apa yang didapat oleh peneliti sendiri. Data ini termasuk baru dan baru 

ditemukan maupun baru dikumpulkan dalam penelitian serta sebelumnya belum didapatkan 

dengan cara dan periode tertentu. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian kali ini merupakan bentuk data yang didapatkan dari 

pihak lain diluar peneliti sendiri. Data ini dapat berupa dari media, lembaga atau organisasi 

dan lain-lain yang memberikan data yang mendukung untuk proses penelitian yang diteliti. 

 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

analisis data kualitatif. Sebagai penelitian yang deskriptif dan menggunakan cara wawancara 

dan data dokumen serta merupakan bentuk dari analisis kualitatif. Analisis data kualitatif 

sendiri merupakan proses analisis yang mendasarkan pada hubungan semantis antar subyek 

sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga teknik analisis data yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sampai 

mendapatkan kesimpulan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. 

 Bentuk penyajian data ini berbentuk teks naratif yang menjadi catatan 

 lapangan. Sehingga memberi kemungkinan untuk mendapatkan penarikan 

 kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah menjadi tahap akhir dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah bentuk hasil dari penelitian dan data 

telah ditemukan. 
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