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 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan pelajaran  dan 

pengajaran  yang luar biasa banyak . dimana, kita didorong untuk belajar 

mengaktualisasikan  diri ditengah-tengah masyarakat  terkait pengetahuan yang 

dimiliki, serta bagaimana cara  melihat dinamika social yang ada dalam 

masyarakat serta berbagai relasi yang hadir melalui hubungan social. Selain itu, 

penulis juga telah  melalui proses yang cukup lama dengan berbagai kesulitan 

yang dihadapi dan beberapa factor penghambat seperti kemalasan dan terbatasnya 
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ABSTRAK 

Nama  :Asriana 

Nim  :30600113138 

Judul skripsi :EKONOMI POLITIK (Studi Kasus Proyek Pembangunan 

Bendungan Paselloreng di Desa Arajang Kecamatan Gilireng 

Kabupaten Wajo). 

Masalah pembebasan lanah sangat rawan dalam  penanganannya, karena 

di dalamnya menyangkut  hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan 

pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa 

tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. oleh karena itu satu-satunya cara 

yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan lahan  milik masyarakat, baik 

yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan hukum adat maupun hak-hak lainnya 

menurut UUPA(undang-undang pokok agrarian). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses pembebasan lahan untuk Pembangunan Bendungan 

Paselloreng dan konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penelitian  kualitatif metode yang menjadi prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati  

Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh  atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung  dari sumber datanya Data primer 

disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up  date. Untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus  mengumpulkannya secara  langsung dari 

lapangan dengan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. 

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan 

kesimpulannya secara deduktif.  

Pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng di Desa Arajang 

kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo menimbulkan konflik yang melibatkan 

pemerintah dan masyarakat, Konflik yang muncul berupa aksi demonstrasi, 

Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan serta ketidakadilan yang 

dirasakan oleh masyarakat, karena lebih banyak dampak negatif yang  diterima  

dari adanya pembangunan bendungan Paselloreng kecemburuan sosial antar 

masyarakat  karena adanya perbedaan besar uang ganti rugi yang diterima,  

Dampak konflik pembebasan lahan yang diterima oleh masyarakat berupa dampak  

positif  dan dampak negatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada dasarnya kita ketahui ketika suatu daerah melakukan suatu 

pembangunan  tentunya  hal tersebut  diharapkan memiliki suatu dampak positif 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun pada 

kenyataannya dalam suatu pembangunan yang dilakukan di setiap daerah terkait 

dengan  pembebasan lahan seringkali terjadi suatu konflik yang tentunnya berdampak 

besar kepada masyarakat. Seperti halnya konflik lahan yang terjadi di Desa Arajang 

Kecamatan Gilireng Kabupaten wajo, antara masyarakat dan pemerintah setempat 

yang  melakukan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Bendungan 

Paselloreng.  Konflik tersebut  terjadi karena masyarakat merasa tidak mendapatkan 

suatu keadilan terkait pembebasan lahan. Warga yang menjual tanahnya yang terkena 

dampak pembangunan Bendungan Paselloreng merasa mengalami kerugian hal 

tersebut tentunya berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi dari warga yang 

menjual tanah tersebut. Pada kenyataannya pemerintah setempat langsung melakukan 

penetapan harga, Masyarakat di Desa Arajang  merasa dibodohi atas pembebasan 

lahan tersebut.  Pasalnya  perbedaan  harga pembebasan lahan bendungan  

Paselloreng  di  Kecamatan  Gilireng  Kabupaten Wajo cukup timpang Kemudian  

masyarakat  menuntut  pemerintah  segera  menyelesaikan  persoalan ganti rugi.  Hal 
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tersebut  membuat  masyarakat  tentu  menjadi  kecewa. Terlebih dengan  adanya 

pembangunan  bendungan  Paselloreng  di Kabupaten Wajo diharapkan dapat  

menimbulkan  dampak positif bagi masyarakat. Namun, disisi lain pembangunan 

bendungan ini justru meninggalkan dampak negatif yang nyata bagi  masyarakat  

sekitar khususnya masyarakat  yang tanahnya terkena pembangunan  bendungan. 

Pembangunan di Indonesia bukanlah hal yang baru di Indonesia karena sistem 

ini sudah dimulai sejak kemerdekaan diproklamirkan. Hal ini dilandasi oleh 

pemikiran para ahli ekonomi dan politik nasional waktu itu bahwa pembangunan 

ekonomi dan social tidak dapat hanya diserahkan kepada mekanisme pasar saja 

sebagaimana banyak dilakukan Negara-negara yang menganut paham ekonomi 

liberal. Sesuai dengan undang-undang dasar 1945, pemerintah mempunyai peranan 

penting dalam pengendalian ekonomi dan  proses  pembangunan nasional dan daerah. 

Namun demikian, peran pemerintah tersebut perlu dilakukan secara sistematis 

melalui pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan.
1
  

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan oleh  

pimpinan atau elite politik  daerah untuk mewujudkan kondisi  yang dapat 

mendorong  dan mendukung  pencapaian  tujuan dan sasaran  pembangunan yang 

telah  di tetapkan semula dalam perencanaan. Kebijakan ini  diperlukan agar  program 

dan kegiatan  pembangunan yang akan dilaksanakan  dapat diarahkan dan  

                                                           
1
 Sjafrizal,  Perencanaan  Pembagunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi  (Jakarta: PT Raja 

Grapindo Persada, 2016) h. 8-9 
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diwujudkan  sesuai dengan kebijakan  yang telah di ambil. Kebijakan pembangunan 

daerah perlu dilakukan secara  berhati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek 

penting seperti visi misi pembangunan, kondisi dan potensi daerah, permasalahan 

pokok pembangunan dan proyeksi pembangunan  kedepan. Kebijakan pembangunan 

juga harus sesuai atau tidak berlawanan dengan kondisi sosial budaya setempat agar 

pelaksanaan kebijakan tersebut  tidak mendapat tantangan dan reaksi negatif  dari 

masyarakat daerah bersangkutan. Untuk dapat mewujudkan keterpaduan   

pembangunan, maka perumusan kebijakan daerah tersebut juga harus memperhatikan 

kebijakan pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi  seperti kebijakan provinsi 

dan nasional. Baik buruknya suatu kebijakan  akan ditentukan dari seberapa jauh 

kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan hasil positif terhadap proses 

pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan  semula dan diharapkan oleh 

masyarakat.
2
 

Perkembangan pembangunan di indonesia  semakin hari semakin meningkat  

hal ini dikarenakan adanya pembangunan-pembangunan yang di gerakkan untuk 

menopang  kehidupan masyarakat  seringkali banyak di temukan  pembangunan-

pembangunan yang  berdiri  atas tanah berkonflik. Artinya konflik antara Pemerintah 

dengan masyarakat (pemilik tanah) yang merupakan sumber mata pencaharian 

masyarakat  berkenang dengan pengambilan  tanah masyarakat  yang akan di pakai 

untuk keperluan pembangunan  di laksanakan melalui proses pencabutan hak  atas 

tanah, harus didahului dengan  proses pengadaan  tanah untuk pembagunan 

                                                           
2
 Sjafrizal,  Perencanaan  Pembagunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi.  h 61-62. 
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kepentingan umum, dan semuanya itu dilakukan dengan prinsip musyawarah 

mufakat. sesuai dengan ketentuan, musyawarah antara pemerintah dalam hal ini  

pelaksana pengadaan  tanah dengan pemilik tanah, memang di batasi dengan waktu  

hal ini memberikan kepastian dalam  pengadaan tanah.
3
 

Sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah  bagi 

Pembangunan untuk kepentingan umum dalam kegiatan pengadaan tanah ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu penetapan lokasi Pembangunan, 

membentuk panitia pengadaan  tanah,  penyuluhan,  pembentukan lembaga 

/timpenilai Tanah,  penilaian harga Tanah, Musyawarah pemberian ganti rugi  dan 

penitipan ganti rugi serta pelepasan atau  penyerahan hak atas tanah 
4
 

Proses pemberian ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah adalah hal yang 

sangat penting karena tanpa ganti rugi pembangunan akan terhambat. ganti rugi 

menurut UU No 2 tahun 2012 pasal 1 adalah penggantian yang layak dan Adil  

kepada pihak yang berhak  dalam proses pengadaan tanah. Allah SWT menyuruh 

ummatnya agar menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, hal ini sesuai 

dengan ayat di dalam QS An-Nisa/4: 58. 

                                     

                    

                                                           
3
Mudakir Iskandar Syah,  Pembebasan Tanah Untuk  Pembagunan Kepentingan Umum  

(Jakarta : Permata Aksara, 2015).  h. 3-4. 
4
Maria s.w. Sumarjono,  Kebijakan Pertanahan  Antara Regulasi  dan  Implementasi  

(Jakarta: Buku Kompas 2005).  h.190. 
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Terjemahnya:                                                                       

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu  menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat‟‟.
5
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa keadilan merupakan asas kepimpinan. bagi 

masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak 

merampas  dari yang lemah. Maka dari itu  pemerintahan harus  melestarikan 

keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya. Kata Adil menurut `Ibn „Athiyyah: 

“telah berkata al-Qâdlî `Abû Muhammad: Adil adalah melakukan segala perkara 

yang  difardukan  dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam 

melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak”. 

Ganti rugi adalah pengantian terhadap kerugian baik bersifat fisik maupun non fisik 

sebagai akibat pengadaan tanah  kepada yang mempunyai tanah, bagunan, tanaman 

dan benda-benda lain  yang berkaitan dengan tanah  yang dapat memberikan 

kelangsungan hidup  yang  lebih  baik dari tingkat kehidupan  social ekonomi 

sebelum terkena proyek  pengadaan tanah.
6
 

Pemerintah sesuai dengan fungsinya  mempunyai tanggung jawab  yang 

cukup besar  dalam pengadaan tanah  dan pelaksanaan pembagunan  demi  

ketersediaan  infrasruktur  guna pemenuhan kebutuhan  dan kesejahtraan  masyarakat 

banyak  tanggung  jawab  Pembagunan  merupakan  tanggung  jawab  bersama,  

                                                           
5
Depatemen  Agama  Republik  Indonesia. Al-Qur’an  dan Terjemahan  (Depok: Sabiq. 

2009).  h. 128.  
6
Mudakir Iskandar Syah,  Pembebasan  Tanah Untuk Pembagunan Kepentingan Umum . 

h.18-19. 
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bukan  hanya  oleh  pihak  pemerintah  saja karena  pemerintah  belum tentu 

mempunyai lahan yang di butuhkan dalam pembangunan  akan  tetapi  dari 

keterbatasan  pemerintah  tersebut   masyarakat  harus  ikut  andil  dalam  

pembangunan  demi  tercapainya  infrastruktur  yang dikehendaki untuk melakukan 

wewenang  pengaturan tersebut pemerintah yang ditunjuk dalam pengadaan atas 

tanah  harus memperhatikan bahwa  hukum tanah yang di bangun itu harus  

didasarkan  pada  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat. dalam memperhatikan 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat  pencabutan hak atas tanah  oleh negara  

untuk kepentingan umum  harus dilakukan dengan  pemberian ganti rugi  yang layak 

melalui musyawarah. dengan demikian  pengambilan hak atas  tanah untuk 

kepentingan umum, seharusnya akan  diterima dan dipatuhi oleh  masyarakat 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum  banyak  menimbulkan sengketa  antara 

pemerintah dengan para pemilik tanah  baik sebagai  perseorangan  maupun badan 

hukum yang tekena proyek  pembebasan lahan tersebut.
7
 Pemerintah sebagaimana 

fungsinya mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya, sebagaimana di jelaskan 

dalam Q S An-Nisa/4: 83 

                                     

                                      

Terjemahnya: 

“dan apabila datang kepada mereka suatu berita  tentang keamanan atau 

ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya 

                                                           
7
 Mudakkir  Iskandar  Syah, Pembebasan  Tanah  Untuk  Pembangunan Kepentingan 

Bersama (Jakarta: Permata Aksara, 2010). h. 8. 
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kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 

mengetahui kebenaranya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan 

ulil amri) kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, 

tentulah kamu mengingat syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantaramu)”
8
 

 

Pemimpin merupakan salah satu tanggung  jawab yang  sangat  besar  karena 

hal ini merupakan amanah dari Allah baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan 

disebabkan oleh faktor itu sendiri. Untuk itu di dalamnya  ada dua pihak  yang 

berperan antara lain yang dipimpin dan memimpin. Dalam rangka peningkatan  taraf  

hidup  masyarakat  dan peningkatan sector  pertanian yang menjadi roda penggerak  

kehidupan ekonomi nasional, pemerintah berupaya melaksanakan  pembangunan 

pengairan  dan penyediaan sarana air baku dengan pengembangan  sumber air  

menjadi sumber air buatan  berupa bendungan. 

Berkenaan dengan pembangunan bagi kepentingan umum, Pemerintah  

Kabupaten  wajo  melaksanakan  proyek pembangunan Bendungan yang  terletak di 

Desa Arajang, Kecamatan Gillireng, Kabupaten Wajo. Ditujukan untuk 

pengembangan sumber daya air, khususnya melayani area irigasi yang akan 

meningkatkan  produktifitas  pertanian.  Pembangunan  fisik  proyek  bendungan 

yang akan menelan anggaran sekitar 701 Milyar. 

Bendungan Paselloreng yang berjarak 240 km arah utara kota Makassar 

merupakan  bendungan  yang  pembiayaannya  selain dari APBN, juga akan 

diusulkan  ke Japan  International  Cooperation  Agency (JICA). proyek 

pembangunan yang  diperkirakan akan  menenggelamkan lahan seluas 1.324 ha, 

                                                           
8
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  Al-Qur’an  dan  Terjemahan.   h. 132.  
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dipastikan akan berdampak pada hak-hak ekonomi, sosial, budaya warga desa  

Arajang dan Paselloreng  berdampak besar terhadap lingkungan hidup, maka sangat 

penting dalam proses perencanaan, pengusulan serta pelaksanaan  pembangunan 

bendungan, melibatkan  peran  aktif  seluruh  warga masyarakat  yang akan terkena 

dampak. sesuai dengan fakta-fakta yang ada bahwa  luas  lahan  yang terkena dampak  

pembangunan  bendungan  Paselloreng, yang  merupakan  lahan-lahan  produktif 

sebagai  sumber  penghidupan  warga.  kebun: 1.169,46  ha,  sawah 333,38 ha 2 kali 

produksi  dalam  setahun,  rumah,  toko,  gudang,  sekolah,  masjid,  puskesmas,  

balai desa,  pasar,  lapangan .361 bangunan  4,5 ha.  total 1.507,34 ha. jumlah 

tanaman yang terkena dampak  desa paselloreng  940.269  batang/tanaman  (kakao, 

kopi,  enau,  pisang, kedondong, nangka, pinang, bambu, jambu mente,  kemiri,  kayu 

jati,  kayu bitti,  kayu cendana,  kayu bayam,  kayu bakke,dll). Di desa  Paselloreng  

memiliki  jumlah  Penduduk 1978 jiwa 625 kk yang  tentu  saja akan tergusur  dari  

kampung  halamannya  dan  berimplikasi pada  hilangnya hak-hak social budaya 

warga desa Arajang dan Paselloreng. Masalah yang di hadapi Pemerintah Kabupaten 

Wajo dalam Pembangunan bendungan  adalah ganti rugi  lahan  milik masyarakat di 

desa Arajang dan Paselloreng  kecamatan Gilireng  kabupaten Wajo. Pemerintah 

Kabupaten telah menetapkan harga  ganti rugi  sebesar 351 juta per  hektar pada 

tahun  2015  namun  pada  pembebasan  lahan  tahun 2016 malah menurun menjadi 

297 juta perhektar dari harga  ganti rugi ini masyarakat menginginkan  untuk di 

naikkan  kembali, karna harga tersebut  masih belum bisa  mengganti tanah mereka  

kembali.  ada  sebagian  warga  yang  sudah menerima ganti rugi  yang di berikan 
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oleh panitia.namun masih banyak  masyarakat yang masih menolak  kemudian 

mengigikan harga ganti rugi dinaikkan kembali dan menyalurkan keinginan 

masyarakat  kepada  Pemerintah  melalui unjuk  rasa  dan demo sepanduk-spanduk  

tentang hak-hak  rakyat yang juga harus di penuhi  oleh Pemerintah   kabupaten  

dalam  pemberian ganti rugi   tanah untuk pembangunan bendungan Paselloreng di 

Desa  Arajang.
9
 

Masyarakat  mengiginkan   pemerintah  segera  membayar  harga ganti rugi, 

akan tetapi disini Pemerintah melakukan kecurangan terhadap masyarkat dengan 

menurunkan  harga  yang  telah  disepakati  bersama,  ini pun dijelaskan dalam hadis, 

HR Muslim.  

  َمنْ  َغشَّنا فَلَْيسَ  ِمنَّا

Artinya : 

“Barang siapa menipu (mengecoh) bukan golongan kami”. (HR. Muslim).
10

 

Berdasarkan latar belakang diatas yang disampaikan, maka perlu diadakan  

penelitian  oleh penulis  untuk mengkaji tentang proses pembebasan lahan 

pembangunan bendungan Paselloreng yang menyebabkan timbulnya konflik dalam  

pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk membangun bendungan Paselloreng, 

didesa Arajang kecematan Gilireng kabupaten Wajo. guna mengungkap hal-hal yang 

berkaitan  dengan pembebasan lahan untuk pembagunan bendungan. berdasarkan 

masalah-masalah  yang telah di jelaskan  di atas  maka  penulis  merasa tertarik  untuk 

                                                           
9
Pembagunan Dam Gilireng Menggusur Hak Rakyat Atas Sumber-Sumber Kehidupanya, 

Artikel di Akses Pada 14 Mei 2017 Dari Http://Walhi-Sulsel.Blogspot.Co.Id/2010/03/Pembangunan-

Dam-Gillireng-Menggusur. Hak. Html. 
10

Rahmat Syafe‟i, Al-Hadis  (Bandung:  CV; Pustaka Setia,2000).  h. 178. 

http://walhi-sulsel.blogspot.co.id/2010/03/pembangunan-dam-gillireng-menggusur
http://walhi-sulsel.blogspot.co.id/2010/03/pembangunan-dam-gillireng-menggusur
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melakukan penelitian  dengan judul “EKONOMI POLITIK Studi Kasus 

Pembangunan Bendungan Paselloreng Di  Desa Arajang  Kecamatan Gilireng  

Kabupaten Wajo”. 

B. Rumusan Masalah       

 Berdasarkan pada latar belakang diatas dan tidak sedikitnya permasalahan 

yang di hadapi pemerintah kabupaten Wajo dalam pembebasan lahan maka rumusan 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembebasan lahan pembangunan bendungan Paselloreng? 

2. Bagaimana konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng  

yang terjadi di Desa Arajang  Kabupaten Wajo?  

C. Tujuan  Penelitian 

1. Mengetahui proses pembebasan lahan dalam pelaksanaan pembangunan 

bendungan Paselloreng di desa Arajang kecamatan Gilireng kabupaten Wajo. 

2. Mengetahui  konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng  

yang terjadi di Desa Arajang  Kabupaten Wajo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menambah 

pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang 

akan datang. 
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2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia 

pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan pada 

kehidupan sosial khususnya mengenai pengetahuan pengembangan studi 

konflik. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga 

dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi bagi mahasiswa   

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah 

wawasan tentang masalah-masalah yang muncul selama ini terutama masalah konflik 

perebutan lahan, Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bekal 

pengetahuan dan pengalaman secara nyata bagi peneliti sehingga nantinya dapat 

memberikan pemahaman dan kontribusinya terhadap permasalahan yang ada dalam 

masyarakat, Bagi masyarakat  penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman 

terhadap masyarakat pada umumnya agar peka terhadap masalah-masalah yang 

terjadi disekitarnya sehingga dapat di ambil solusi yang terbaik. 

E. Tinjauan Pustaka 

Bahwa setelah penulis menelusuri buku yang ada, maka penulis menyebutkan 

diantaranya sangat mendukung didalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah  

penelitian yang  perna  dilakukan  sebelumnya  namun serupa. Yang dapat menjadi 

factor pendukung dan referensi tambahan dalam penelitian yang dilakukan, 

diantaranya:  
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1.  “Konflik Sosial  Dalam Penataan  Kawasan Wisata Pantai Parangtritis Kretek 

Bantul”. Skripsi Nurfatimah 

Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskripstif. Penelitian ini  

bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab terjadinya konflik  penataan  

kawasan wisata Pantai  Parangtritis,  mengetahui  bagaimana konflik sosial terjadi 

dalam penataan  kawasan wisata Pantai  Parangtritis,  mengetahui  upaya 

penyelesaian  konflik  dalam  penataan  wisata  Pantai  Parangtritis. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan  bahwa faktor penyebab terjadinya  konflik  sosial dalam penataan 

kawasan wisata Pantai Parangtritis dibedakan menjadi faktor intern dan ekstern. 

Faktor intern penyebab terjadinya konflik sosial dalam penataan kawasan wisata 

Pantai Parangtritis meliputi adanya ketidakberdayaan masyarakat setempat secara 

ekonomi,  politik dan  sosial. Sedangkan faktor ekstern terjadinya konflik sosial 

dalam penataan kawasan wisata Pantai Parangtritis meliputi: adanya pembangunan 

dan modernisasi yang mempengaruhi Kebijakan Pemerintah. Konflik penataan 

kawasan  wisata  Pantai  Parangtritis  memiliki dua bentuk yaitu  konflik  vertikal  

dan konflik  horizontal. Upaya  Pemerintah  Desa  Pantai  Parangtritis  dan 

Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi konflik sosial dalam Penataan 

kawasan wisata Pantai Parangtritis selama ini masih terbatas. Sulitnya upaya 

penyelesain konflik sosial dalam Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis 
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tersebut terletak pada kakunya  aspirasi  dari  pihak-pihak yang berkonflik.
11

 

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah memiliki 

persamaan tentang konflik sosial yaitu tentang faktor penyebab serta upaya 

penyelesaian konflik tersebut.  Metode yang  digunakan dalam penelitian ini sama-

sama menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif  berdasarkan teknik 

pengumpulan data mulai observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Perbedaan 

dalam penelitian  Nurfatimah,  penelitian fokus  pada  penataan  lahan  yaitu  tentang  

aspek pembangunan pada penataan kawasan wisata pantai  Parangtritis  dan yang 

menjadi subyeknya adalah  para  pengunjung  dan pedagang, sedangkan peneliti 

fokus pada pembebasan  lahan  dan dampak konflik yang terjadi yang menjadi 

subyeknya adalah masyarakat  dan pemerintah. 

2.  “Pembebasan Tanah dan Konflik Sosial (Studi tentang 

KebijakanPembangunan Kawasan Pariwisata Pulau Bintan)”.skripsi Eva 

Amalia 

Hasil dari penelitian ini menunjkkan beberapa faktor yang menyebabkan proses 

pembebasan tanah menimbulkan konflik dan bagaimana bentuk konflik tersebut 

terjadi dalam masyarakat setempat hingga menjadi dasar perilaku anarkis dan 

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga yang kehilangan hak atas tanahnya 

kepada pihak yang pengelola pembangunan kawasan pembangunan kawasan 

                                                           
11

 Nurfatimah, “konflik social dalam penataan kawasan wisata pantai parangtritis kretek 

Bantul”  ( Universitas Gadjah  Mada)   h. xxi  
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pariwisata Pulau Bintan. Faktor yang  mendasari konflik dibagi menjadi dua yaitu 

internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemiskinan, kesenjangan sosial, 

pengangguran, ketidakberdayaan ekonomi, politik dan sosial,   marginalisasi dan 

kecemburuan sosial,  sedangkan faktor ekternal meliputi kekuatan yang  bersumber 

dari  luar  struktur social masyarakat  setempat yakni  pembangunan,  kapitalisme, 

krisis  ekonomi  dan perubahan struktur politik nasional.
12

 Persamaan dengan 

penelitian ini adalah pada pokok permasalahan yakni mengenai konflik dan 

perbedaan   kepentingan  yang berujung pada tindak  kekerasan. Selain itu, persamaan 

lain dengan penulis adalah  sama-sama membahas  tentang faktor penyebab 

terjadinya konflik. Demikian halnya dengan teknik pengumpulan data yaitu 

menggunakan  teknik  pengumpulan data berupa teknik wawancara, observasi, 

maupun  dengan  dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi dan 

fokus  penelitiannya .Penelitian  Eva mengambil lokasi di kawasan pariwisata di 

Pulau Bintan,sedangkan peneliti mengambil lokasi di Desa Arajang kecamatan 

Gilireng  kabupaten Wajo. Penelitian Eva hanya memfokuskan penelitiannya pada 

faktor-faktor penyebab konflik sosial yang terjadi dalam pembangunan kawasan 

pariwisata Pulau Bintan saja, sedangkan penelitian ini selain berupaya 

mengungkapkan  masalah pembebasan lahan  dan penyebab terjadinya konflik   

antara masyarakat dengan pemerintah. 

                                                           
12

 Eva Amalia  “Pembebasan Tanah dan Konflik Sosial (Studi tentang “Kebijakan 

Pembangunan  Kawasan  Pariwisata  Pulau  Bintan” yang  dilaksanakan  pada  tahun  2001 

mahasiswa  jurusan  Sosiologi  (Universitas  Gadjah  Mada).  h.x 
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3.  “Mekanisme Pengadaan Dan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Oleh Pemerintah 

Terkait Dengan Pembangunan Jalan Umum”. Skripsi oleh Moh Fahmi 

Baharudin. 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apakah pengadaan tanah 

terhadap pembangunan untuk kepentingan umum dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi tindakan pemerintah dalam hal tata cara ganti kerugian dan konsinyasi 

tanah menurut UU yang berlaku. Pembangunan pelebaran jalan raya ciater rawa 

mekar jaya dimana pemerintah tangerang selatan mengadakan pembangunann yang 

dikarenakan jalan raya ciater rawa mekar jaya sudah tidak dapat menampung volume 

kendaraan yang pada saat jam pergi dan pulang kerja bisa menyebabkan macet 

hingga berjam-jam. Untuk itu pemerintah kota tangerang selatan perlu untuk 

membebaskan lahan untuk sebagai tempat pembangunan jalan tersebut. Dengan 

adanya pembebasan lahan ini maka perlu diadakan musyawarah dengan masyarakat 

yang bertujuan untuk mensosialisasikan harga penawaran tanah. Kegiatan konsinyasi 

juga harus ditempuh untuk mempercepat kegiatan pengadaan lahan ini mengingat 

bahwa anggaran belanja daerah harus cepat dikeluarkan guna mengejar target  

anggaran pendapatan  belanja daerah kota tangerang selatan hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa  pengadaan  tanah oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan 

sudah memenuhi  ketentuan  ketentuan yang diatur  dalam UU No.2 Tahun 2014 

dalam  hal  kegiatan  sosialisai, musyawarah dan kegiatan ganti rugi dengan 

pelepasan hak atas tanah oleh pemilik hak tanah. kegiatan konsinyasi ganti rugi tanah 

juga dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang dimana konsinyasi yang 
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dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang selatan untuk beberapa bidang yang masih 

menjadi sengketa oleh pemiliknya dan juga ada pemilik tanah yang sudah meninggal 

dan tidak diketahui ahli wasirnya. 
13

 persamaan dengan penulis adalah  sama-sama 

membahas  tentang  pembebasan lahan demikian halnya dengan Metode yang  

digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif  

kualitatif teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, 

maupun  dengan  dokumentasi. Perbedaan dalam penelitian Moh Fahmi Baharudin, 

penelitian ini fokus  pada  pembebasan  lahan untuk pembangunan pelebaran jalan 

raya ciater rawa mekar jaya, sedangkan peneliti fokus pada pembebasan lahan yang 

menimbulkan terjadinya konflik penggunaan lahan yang menjadi subyeknya adalah 

masyarakat dan pemerintah 

.  

 

 

 

  

                                                           
13

Moh Fahmi Baharudin,  “Mekanisme Pengadaan dan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Oleh 

Pemerintah Terkait Dengan Pembangunan Jalan Umum” Skripsi  (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 

2014). h. v. 
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BAB II 

 TINJAUAN TEORITIS 

1. Teori Kepentingan Umum     

 kepentingan umum secara luas adalah kepentingan Negara yang terkandung  

di dalamnya kepentingan pribadi, golongan dan masyarakat luas.kepentingan yang 

menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status 

social dan sebagainya  berarti apa yang dikatakan  kepentingan umum ini 

menyangkut hajat hidup semua orang  bahkan termasuk hajat orang yang telah 

meninggal  dikatakan demikian karena orang yang meninggalpun  masih memerlukan 

tempat pemakaman.   Arti dari kepentingan umum harus mencakup  kepentingan 

sebagian besar masyarakat itu sendiri  termasuk kepentingan para korban  yang 

terkena pembebasan tanah itu sendiri yaitu kepentingan antara  pengguna tanah dalam 

hal ini pemerintah dan kepentingan korban pembebasan tanah  dalam hal ini pemilik 

tanah yang terkena pembebasan. Kepentingan umum lebih menekankan kepada jenis 

dari kepentingan umum, maka berlakunya peraturan tentang pembebasan tanah tidak 

luas artinya apabila pemerintah akan membutuhkan lahan  untuk pembagunan 

kepentingan umum harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan,  dan 

kalau tidak disebutkan dalam jenis kepentingan  umum tentu  tidak bisa dilaksanakan  

karena akan bertabrakan  dengan norma hukum, bahkan bisa dianggap perbuatan 

melanggar hukum. 
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   Prinsip kepentingan umum adalah kesejahteraan atau kenyamanan 

masyarakat luas  mengutamakan kepentingan umum itu sendiri  dengan tidak  

menelantarkan kepentingan pribadi atau golongan termasuk dalam pengadaan lahan  

untuk pembangunan kepentingan umum  harus meperhatikan dua unsur kepentingan  

yaitu kepentingan pribadi dan umum. Secara garis besar  arti kepentingan umum yang 

berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan yang menyangkut:  

kepentingan sebagian besar atau seluruh lapisan masyarakat, sarana kepentingan 

umum yang tidak bisa di tunda-tunda  lagi keberadaannya, lokasi lahan tidak bisa  

dialihkan  atau dipindahkan  ketempat lain. Kepentingan umum  memang merupakan  

kumpulan dari pada  berbagai kepentingan  baik itu berupa kepentingan  pribadi,atau 

golongan  yang telah menjadi satu kesatuan yang bulat  dan sebaiknya kumpulan dari 

kepentingan  pribadi yang belum satu kesatuan yang bulat belum bisa dikategorikan 

sebagai kepentingan umum.
14

 

2. Teori kesejahteraan Rakyat  

keinginan membentuk Negara dengan tingkat kemakmuran  yang mencukupi 

dan sejahtera lahir serta batin adalah cita-cita ideal dari setiap pemerintah di setiap 

Negara. Karena terwujudnya keinginan ideal tersebut akan menempatkan Negara 

tersebut memiliki daya saing  serta disegani oleh berbagai Negara. Dan itu tidak 

terkecuali Negara Indonesia, terus berbenah secara sistematis melakukan perubahan 

membentuk terselenggaranya pemerintahan yang berfungsi  untuk menciptakan 

                                                           
14

  Mudakir  Iskandar  Syah,  Pembebasan  Tanah Untuk  Pembagunan  Kepentingan  Umum. 

h.13-18. 
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kesejahteraan bersama. Sebagaimana ditegaskan oleh F.Isjwara bahwa “pemerintahan 

adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan-

kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan –tujuan Negara, menjalankan 

fungsi-fungsi kesejahtraan bersama.” Keberhasilan pemerintah yang berkuasa  dalam 

mensejahterakan rakyat, maka itu lebih jauh juga menjelaskan keberhasilan Negara 

tersebut. Prof. Soltau mengemukakan  pendapat yang sama, yaitu bahwa ditinjau dari 

segi praktis, pemerintah adalah identik dengan Negara. Secara realistis kita dapat 

menerjemahkan jika pemerintah  dapat berubah ubah atau berganti  setiap waktunya 

dan Negara adalah tetap, namun jika kita tegaskan bahwa pemerintah yang berkuasa 

memiliki peran dalam memberi warna bagi Negara tersebut. Bagi Negara Indonesia 

keinginan untuk menyejahterakan dan meningkatkan perekonomian rakyat telah di 

tegaskan  dan tertuang dalam UUD 1945. Ini dapat dilihat pada pasal 33 dan 34 UUD 

1945”. “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan, cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai  

hajat  hidup  orang banyak  dikuasai oleh Negara,  bumi dan air  dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

Negara”.
15

 

3. Teori keadilan  

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi social, sebagaimana 

kebenaran dalam system  pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, 

                                                           
15

Irham Fahmi, Ekonomi Politik Teori dan Realita (Bandung: alfabeta,2013). h. 129-130 
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harus di tolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hokum dan institusi, 

tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus dihapuskan  jika  tidak adil. Setiap 

orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh 

masyarakat  sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak 

jika lenyapnya  kebebasan bagi sejumlah orang  dapat dibenarkan oleh  hal yang lebih 

besar yang didapatkan orang lain . Karena itu dalam masyarakat yang adil kebebasan 

warga negara  dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk 

pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan social. Satu-satunya hal yang 

mengijinkan kita untuk menerima teori  yang salah  adalah karena tidak adanya teori 

yang lebih baik, secara analogis  teori ketidakadilan bisa di biarkan  hanya ketika ia 

butuh  menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama  

manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. keadilan adalah struktur 

dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga social  utama 

mendistribusiakan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian  

keuntungan  dari kerja sama sosial 
16

 

 Filosuf Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk 

mewujudkan keadilan, keadilan di sini adalah memberikan kepada setiap orang apa 

yang menjadi bagian atau haknya, kemudian Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 

yaitu keadilan komulatif  keadilan yang memberikan  kepada tiap orang menurut 

jasanya dan keadilan distributive yaitu keadilan yang memberikan jatah kepada setiap 
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orang sama banyaknya tanpa harus mengigat jasa-jasa perseorangan. 

 Dalam perkembangannya, macam keadilan ini tidak hanya  terbatas pada 

keadilan  komulatif dan distributive saja, tetapi juga ada yang disebut keadilan 

vindikatif yaitu memberikan  ganjaran atau hukuman  kepada seseorang atau  atau 

lebih sesuai dengan  kesalahan yang dilakukan, keadilan kreatif yaitu memberikan 

perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya 

ciptanya,keadilan protektif yaitu memberikan  bantuan  dan  perlindungan  kepada 

setiap manusia sehingga tidak seorangpun  dapat diperlakukan  sewenang-wenang 

,dan keadilan legalis yaitu keadilan yang ingin diciptakan  oleh undang-undang.
17

 

4. Teori pertukaran  

Pertukaran adalah  memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau 

bergantian memberi sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti seseorang memberikan 

sesuatu  kepada orang lain yang memberikan sesuatu sebagai gantinya,pertukaran itu 

menunjukkan pada  tindakan dan perbiatan  bertukar atau mempertukarkan sesuatu  

sebagaimana yang dimaksudkan  dalam pertukaran tersebut, jadi pertukaran  dapat 

diartikan sebagai aktivitas memberi sesuatu atau melakukan sesuatu  dan menerima 

sesuatu sebagai sebuah imbalan.
18

 

5. Teori konflik ekonomi 
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Konflik ini berlangsung karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang 

terbatas. Seperti konflik masyarakat dan pemilik modal dalam soal sengketa tanah, 

antara perusahaan dan masyarakat. Konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam 

kasus pertambangan emas, timah dan penggalian pasir. Konflik antara masyarakat vs 

masyarakat dalam hal perebutan lahan. Konflik antara warga dan preman dalam soal 

perebutan lahan parker.
19

 

6. Teori transformasi konflik 

Berasumsi bahwa konflik disebabkan  oleh masalah-masalah ketidaksetaraan 

dan ketidakadilan  yang muncul sebagai masalah-masalah social,budaya, dan 

ekonomi. Sasaran teori ini adalah mengubah berbagai struktur dan karangka kerja 

yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan,termasuk kesenjangan 

ekonomi. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-

pihak yang mengalami konflik. Mengembangkan berbagai proses dan system  untuk 

mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, 

pengakuan.
20
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Lokasi Penelitian      

  penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana 

metode penelitian  kualitatif adalah  yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal 

dan dianalisis tanpa mengunakan  tehnik statistic. Penelitian yang sering di lakukan 

dengan cara ini adalah case study (studi kasus), historical research (penelitian 

sejarah). 
21

Bogdan dan Taylor  mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah 

metode yang menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
22

 penelitian 

ini akan dilakukan di  desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.  

B. Sumber Data 

a. Data primer        

  Data primer adalah data yang diperoleh  atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung  dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data 

baru yang memiliki sifat up  date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus  

mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan  peneliti untuk 
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mengumpulkan data primer antara lain observasi,wawancara, diskusi terfokus dan 

penyebaran konsioner.  

Data yang diperoleh dari hasil wawancara  dengan narasumber dari warga 

pemilik  tanah yang masih menolak ganti rugi tanah  yang di berikan oleh Pemerintah  

Kabupaten Wajo  dalam pembangunan bendungan, dan observasi langsung  kedesa 

Arajang dan Desa Paselloreng  untuk  mengumpulkan data  

b. Data sekunder        

Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagi sumber  yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat   

diperoleh dari  berbagi sumber seperti buku,laporan,jurnal, dll. 

Dalam penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti 

mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, dan surat kabar 

mengenai upaya pemerintah kabupaten Wajo dalam pembebasan lahan dan ganti rugi 

tanah untuk pembangunan bendungan, serta informasi lain yang berkaitan dengan 

masalah penelitian ini. .
23

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data      

Pengumpulan data adalah langkah  yang paling strategis  dalam penelitian  

karena tujuan utama dari penelitian adalah  mendapatkan data, tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data  maka peneliti tidak akan  mendapat data  yang memenuhi 
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standar data yang  ditetapkan . teknik pengumpulan data  yang digunakan  dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Observasi         

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan cara melihat,mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subjek 

penelitian  dengan menggunakan pedoman  observasi. Dimana, penelitian dalam hal 

ini akan melakukan sebuah pengamatan terkait dengan  pembangunan Bendungan 

Paselloreng di desa Arajang kecamatan Gilireng Kabupaten wajo. 

b. Wawancara         

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu 

penelitian . karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen 

penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan  untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara 

bertanya langsung  dengan cara bertanya lansung  secara bertatap muka. Namun 

demikian teknik wawancara  ini dalam perkembangannya   tidak harus dilakukan 

secara berhadapan lansung, melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana 

komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.
24

 

c. Dokumentasi                  

 Dokumentasi adalah teknik yang dapat di gunakan sebagai pengumpul data 
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apabila   informasi yang dikumpul dari dokumen yang berupa buku, jurnal,surat 

kabar, majalah, artikel,daftar nilai dan yang sejenisnya .
25

 

D.  Analisis Data        

 Untuk menganalisis data-data maka penulis  menggunakan tehnik-tehnik  

analisis data  yang bersifat kualitatif, aktivitas analisis  dengan cara menganalisis  

konteks dari telaah pustaka  dan menganalisis  pernyataan dari hasil wawancara  yang 

diperoleh dari informasi  yang dianggap mampu  untuk  memberi informasi  akurat 

sesuai dengan masalah penelitian.Secara rincian, tahapan analisis data dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Reduksi data adalah dilakukan dengan cara memberikan kode terhadap data-

data yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian untuk menjawab 

pertanyaan –pertanyaan dari perumusan masalah dari penelitian. 

b. Penyajian data adalah data yang telah reduksi kemudian dengan 

diorganisasikan dan disajikan dalam bentuk tulisan yang memiliki arti dari 

kemampuan untuk menjawab masalah-masalah penelitian. 

c. Penarikan kesimpulan adalah dilakukan selama proses pengumpulan data 

dengan tetap meninjau data-data yang telah dikumpulkan sebelum 

memastikan bahwa data yang di butuhkan sudah lengkap, sehingga peneliti 

bisa menarik kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil  Desa Arajang 

Desa Arajang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Sangat cocok  

untuk perkebunan dan persawahan. Adapun daerah pegunungan sebelah utara yang 

merupakan hutan masyarakat sangat cocok untuk pengembangan tanaman hutan.Desa 

Arajang mulai terbentuk pada tahun 1963 adanya perkampungan tua dihuni oleh 

sekelompok masyarakat untuk bercocok tanam yang dinamakan kampung 

Pitta‟e,labonga,dan Piaung, pada tahun 1978 penduduk tersebut pindah dan 

membentuk pemukiman di Arajang tahun 1983 dusun Arajang dimekarkan menjadi 

desa Arajang hasil pemekaran dari desa Gilireng menjadi tiga wilayah yakni dusun 

Arajang,Maccongi dan dusun Lawareng, pada tahun 1988 desa Arajang baru defenitif 

yang pada saat itu dipimpin oleh kepala desa yang bernama andi kunjung. awal mula 

nama desa arajang berasal dari adanya raja tepatnya di pettang tunung sebagai tempat 

istirahat dan berkumpulnya para pemburu rusa dan para pemimpin adat yang datang 

dan berkumpul baik dari bone maupun dari wajo sendiri dan kemudian membicarakan 

masalah adat yang dinamakanlah desa arajang.  desa arajang pada saat sekarang ini 

telah mengalami perkembangan dalam bidang pembangunan. perubahan semakin  

hari semakin menonjol kearah perbaikan pembangunan desa yang lebih baik. 
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Rencana  pembangunan di desa arajang kini sudah terlihat dan memberi pengaruh 

besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa arajang
26

 

Peta dan Kondisi Desa 

 

  Desa arajang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan gilireng 

kabupaten wajo di propinsi sulawesi selatan,yang memiliki karakteristik lahan dan 
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potensi wilayah yang dalam khasanah adat istiadat. Desa arajang memiliki 3 dimensi 

yaitu : 

a. Tanah perkebunan yang berada tersebar di tiga  dusun yaitu dusun arajang dusun 

maccongi, dusun lawareng. 

b. Tanah persawahan yang merupakan hamparan sawah  tadah hujan seluas 7,87 ha. 

c. Hutan masyarakat 73 ha. 

1. Pertumbuhan Ekonomi  

Kondisi Ekonomi Desa Arajang sampai dengan tahun 2016,terjadi 

peningkatan setiap tahun meskipun pertumbuhannya lambat akibat dari Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang masih rendah dan belum adanya Lembaga Ekonomi di Desa 

yang memadai,tapi dalam kebijakan kedepannya semoga dapat diupayakan segalah 

hal yang menghambat untuk di carikan solusi.
27

 

Pertumbuhan makro ekonomi Desa Arajang pada pertumbuhan ekonomi 

tahunan yang cenderung tumbuh positif setiap  tahunnya selalu diupayakan secara 

maksimal,terutama kontribusi dari sector utama PDRB Desa Arajang ,yaitu sector 

ekonomi pertanian ,perkebunan dan peternakan.Pertumbuhan ekonomi Desa Arajang 

mayoritas ditunjang oleh mikro dan kecil yang mencapai 79,8% dari total unit usaha. 

Mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil adalah petani yang patut diberdayakan untuk 

mudah mengakses pada sumber-sumber ekonomi berupa modal, pengetahuan, 
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informasi, Keterampilan dan lainnya. Salah satu permasalahan mendasar 

kesejahteraan para pelaku usaha adalah aksebilitas pada sumber permodalan dari 

lembaga keuangan bank maupun non bank serta membangun suatu system yang 

berkelanjutan agar masyarakat mampu mengakses dengan sendirinya ke lembaga 

keuangan.
28

 

1. Kondisi Pemerintahan Desa 

a. Pembagian Wilayah Desa 

Desa Arajang merupakan salah satu dari 9 Desa/Kelurahan di Wilayah 

Kecamatan Gilireng yang terletak 7 Km ke arah  utara dari Ibu kota Kecamatan 

Gilireng. Desa Arajang  mempunyai luas wilayah ± 30,20 Km
2
. Yang terdiri dari 3 

Dusun. Desa Arajang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan sejumlah 

desa lain disekitarnmya, sebelah utara, Desa Arajang berbatasan dengan Desa 

Paselloreng, sebelah selatan Desa Arajang berbatasan dengan Kelurahan Gilireng, 

sebelah timur Desa Arajang berbatasan dengan Desa Lalliseng kecamatan Kera, 

sebelah barat Desa Arajang berbatasan dengan Desa Abbanuannge.
29

 

b. Iklim 

Desa Arajang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia  mempunyai 

iklim tropis dengan tiga musim yaitu kemarau, hujan dan pancaroba, hal tersebut 
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mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat di Desa Arajang 

Kecamatan Gilireng.
30

 

c. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

Penduduk Desa Arajang masih tergolong minim terhadap pengembangan 

usaha namun mempunyai etos kerja yang tinggi beradaptasi dengan berbagai 

problema dalam melaksanakan usaha yang digelutinya.
31

 

d. Jumlah  Penduduk 

Jumlah penduduk desa Arajang, 2.152 jiwa. Sebaran penduduk berada di Tiga 

dusun: Arajang,Maccongi dan Lawareng sebagaimana dalam tabel1: 

   Tabel 1: Jumlah Penduduk 

Dusun Arajang Dusun Maccongi Dusun 

Lawareng 

227 KK 255 KK 73 KK 

 Sumber data: kantor desa Arajang 2017 

e. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Arajang sebagai berikut:                                 
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   Tabel 2: Tingkat Pendidikan 

PPAUD TK SD SMP SMA Sarjana 

41 39 237 157 75 51 

   Sumber data: kantor desa Arajang 2017 

f. Mata Pencaharian 

 Desa Arajang merupakan desa pertanian, maka sebagian besar  penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani sawah dan kebun, selengkapnya sebagai berikut:  

   Tabel 3: Jenis Pekerjaaan 

Petani Pedagang Pegawai Nelayan Penenun Lain-

lain 

1438 56 17  7 351 

   Sumber data:  kantor desa Arajang 2017 

g. Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan tanah di Desa Arajang sebagian besar diperuntukan untuk tanah 

pertanian sawah dan kebun sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan 

lokasi bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
32
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2. Kelembagaan Desa 

Dalam konteks sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi 

Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan daerah kecil,dengan bentuk dan 

susunan Pemerintahan terbawah adalah Desa/Kelurahan ,Dalam konteks ini 

Pemerintah Desa merupakan bagian dari Sub Sistem dan Penyelenggaraan Sistem 

Nasional yang langsung berada Pemerintahan kabupaten/Kota. 

Pemerintah Desa adalah ujung Tomabak dalam sistim Pemerintahan Daerah 

akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat karena itu sistim 

dan mekanisme Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat di dukung dan 

ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai 

Bagian dari Pemerintah daerah,struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua 

tingkatan Pemerintah hususnya Pemerintah Desa harus diarahkan untuk dapat 

menciptakan Pemerintah yang pekah terhadap perkembangan dan perubahan yang 

terjadi dalam masyarakat . 

Dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan 

bahwa kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul atau hak Tradisional yang 
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diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
33

  

 Profil Bendungan Paselloreng 

Bendungan  Paselloreng  terletak di desa Arajang, kecamatan Gilireng  sejauh 

45 km dari kota Sengkang ibu kota kabupaten wajo. Lokasi pembangunan terletak  

240 km ke arah timur laut dari kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi 

selatan,yang meliputi suatu kawasan yang berbatasan di timur laut kota sengkang, 

sampai daerah rawa sepanjang teluk bone di sebelah timur. Batas sebelah selatan 

adalah jalan raya Atapangge-Doping , sedangkan batas sebelah utara dan barat 

merupakan daerah perbukitan. Bendungan Paselloreng  merupakan salah satu  proyek 

yang prioritas  yang teridentifikasi  dalam studi rencana induk pengembangan sumber 

daya pengairan propinsi Sulawesi selatan  yang dilaksanakan oleh JICA.  

 Manfaat Bendungan 

− Mampu mengairi areal persawahan 7000 ha 

− Sasaran  

− Penambahan produksi beras nasional 

− Meningkatkan pendapatan dan standar hidup petani melalui peningkatan 

intensitas tanam 

− Menyediakan system irigasi sepanjang tahun
34
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− jangka waktu pelaksanaan 1740 hari.
35

 

B. Proses Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Paselloreng 

Proses utama yang harus dilalui sebelum berjalannya pembangunan  

bendungan  paselloreng  adalah  proses  pembebasan lahan  yaitu sebuah proses 

pengalihan kepemilikan tanah dari pemilik sebelumnya  dalam  proses  pembebasan  

lahan  juga terdapat sejumlah tahapan penting sebagai sebuah rangkaian yaitu 

pembentukan tim pembebasan lahan, pemberian  sosialisasi kepada masyarakat, 

pengukuran  tanah,   hingga  pembayaran  ganti rugi.  Pembentukan tim pembebasan 

lahan untuk pembangunan bendungan Paselloreng dibentuklah Tim pembebasan 

lahan menurut Keputusan Mendegri Nomor  Ba.12/108/1275 adalah setiap perubahan  

yang bermaksud  lansung atau tidak langsung  melepaskan hubungan hokum yang 

ada antara pemegang hak/ penguasa atas tanahnya   dengan cara memberikan ganti 

rugi kepada yang berhak/penguasa tanah itu.  pembebasan atau pengadaan tanah 

banyak pendapat\ baik dari para ilmuwan  secara ilmiah maupun arti secara tekstual. 

Arti pembasan/pengadaan tanah secara tekstual yang tercantum: 

a. keputusan presiden Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan bahwa pengadaan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan 

tanah  dengan cara memberikan  ganti kerugian kepada yang berhak  atas 
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tanah tersebut.pasal 1 ayat (2) pelepasan atau penyerahan  hak atas tanah 

adalah kegiatan  melepaskan hubungan hokum antara pemengang hak atas 

tanah dengan tanah yang dikuasainya  dengan memberikan ganti kerugian 

atas dasar musyawarah  mufakat. 

b. Peratuiran Presiden Nomor 55 tahun 1993 disebutkan pasal 1 ayat(3) 

pengadaan tanah adalah  setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah  dengan 

cara memberikan  ganti rugi  kepada yang melepaskan atau menyerahkan 

tanah, bangunan,tanaman,dan benda-benda yang berkaitan  dengan tanah  

atau dengan oencabutan hak atas tanah. 

c. Perpres Nomor 65 tahun 2006 disebukan pasal 1: pengadaan tanah adalah 

setiap  kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti 

rugi kepada yang melepaskan  atau menyerahkan tanah, bangunan, 

tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.pasal 2 ayat(1) 

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan  untuk kepentingan 

umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara 

pelepasan/penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain dari 

pelaksanaan  pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah umum dilakukan dengan cara jual beli, tukar 

menukar,atau cara lain yang disepakti secara sukarela oleh para pihak-

pihak yang bersangkutan  
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d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam pasal 1 angka2: pengadaan 

tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
36

 

Pengadaan tanah secara luas mengandung 3 unsur  yaitu: kegiatan untuk 

mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan 

kepentingan umum. Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan. Pelepasan 

hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain. 

Setiap pembebasan tanah/lahan untuk kepentingan umum itu pastinya 

dilakukan dengan mengikuti prosedur mulai dari tahap perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Karena tidak mungkin pemerintah 

langsung mengambil tanah masyarakat tanpa sepengetahuan dan 

pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat yang akan dibebaskan 

tanahnya
37

. 

 

Proses pembebasan tanah dilaksanakan sesuai prosedur. Ada kesepakatan  

antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah tingkat bawah 

memfasilitasi melakukan pertemuan dengan para pemilik tanah. Dan 

musyawarah berkali-kali dilakukan agar dapat menemui mufakat terutama 

dalam hal ganti rugi
38

 

Berdasarkan wawancara diatas  proses Pembebasan lahan bendungan 

Paselloreng di Desa Arajang kacamatan Gilireng kabupaten Wajo telah mengikuti 

prosedur sebagaimana mestinya. Mulai dari tahap perencanaan hingga seterusnya. 

Permasalahan lahan menjadi salah satu kendala untuk menyelesaikan,apalagi 

pembebasan lahan bukan sepenuhnya tanggung jawab  PUPR ada LMANyang 

bertugas melakukan  pembayaran dan BPN yang melakukan proses pengukuran serta  
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penetapan harga Untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan akan melibatkan 

pemerintah  daerah dan instansi terkait 

Pembebasan lahan punya kaitan langsung dengan penggunaan atau 

pemanfaatan tanah  sesuai peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang 

penatagunaan tanah. Prosedur hukum pengadaan tanah   harus disertai dengan 

pelepasan /penyerahan  hak dari  pemengang hak atas tanah kepada pihak lain. 

Pelepasan hak itu sendiri  bisa berupa jual beli, penyerahan, hibah atau  pencabutan. 

Khusus pelepasan yang berlaku untuk pengadaan tanah dalam arti penyerahan  

dengan  imbalan ganti rugi, atau pelepasan hak  sepihak  dengan pencabutan  hak 

yang dilakukan oleh pemerintah.pencabutan itu sendiri harus didahului  dengan 

proses musyawarah pada saat kegiatan  pembebasan tanah dengan pemberian ganti 

rugi, namun tidak mendapatkan mufakat  mengenai besar  ganti rugi atau sudah ada 

putusan pengadilan
39

 

proses pembebasan lahan pembangunan kepentingan umum yang 

menggunakan proses pembebasan  akan diakhiri dengan pelepasan atau penyerahan 

hak  atas lahan yang dilakukan oleh pemilik atau yang dikuasakan kepada panitia 

pembebasan lahan. Pelepasan hak  atas lahan karena proses pembebasan lahan cukup 

dilakukan oleh  pemilik atau dikuasakan  kepada panitia pembebasan lahan yang 

disaksikan oleh pejabat setempat. Proses pembebasan lahan dalam hal ini prinsipnya  

sama dengan proses  peralihan hak  pada umumnya  hanya saja untuk proses 

peralihan hak pada  umumnya harus  melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
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Sedangkan untuk  proses peralihan  hak karena  pembebasan lahan  ini tidak harus  

melalui PPAT  dan cukup melalui (P2T), dengan disaksikan dan sahkan oleh pejabat  

yang berwenang. 

Pelepasan hak  atas tanah  untuk penbangunan untuk kepentingan umum ini 

harus didahului dengan pembayaran ganti kerugian  yang melalui  P2T, akan tetapi  

kalau pelepasan ini dikarenakan penyerahan secara suka rela, tidak harus didahului  

dengan pemberian ganti rugi. Setiap proses pembebasan  lahan dianggap selesai, baik 

yang dilakukan  dengan proses pembebasan dengan pemberian ganti rugi maupun  

proses pencabutan hak oleh presiden. Harus dilakukan atau didahului dengan 

pembayaran ganti rugi, kemudian dilakukan  penyerahan oleh pemilik tanah.  

Bentuk dan jenis  ganti rugi yang akan dipilih  sepenuhnya diserahkan  

kesepakatan bersama  antara panitia pembebasan lahan  dengan para pemilik , bentuk 

ganti rugi  untuk daerah perkotaan pada umumnya akan  lebih dominan berbentuk 

uang, karena pada umumnya  pemilik tanah cari yang simple.  Kalau pemberian ganti 

rugi  berupa relokasi atau tanah pengganti, maka konsekuensinya  setiap panitia 

pembebasan lahan harus mempersiapkan dua lokasi, satu lokasi sebagai lahan  

rencana pembangunan lahan kepentingan umum, yang satu lokasi lagi sebagai tanah 

pengganti bagi para pemilik tanah yang terkena proyek pembebasan lahan. Jenis 

penggantian relokasi ini, untuk didaerah perkotaan akan menjadi masalah tambahan, 

karena tanah pengganti itu sendiri mengalami kesulitan. Hampir bisa dipastikan  bagi 

masyarakat perkotaan yang semula tinggal  di dalam perkotaan, karena lahannya 

dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dan kalau relokasinya di luar kota  atau 
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dipindahkan  ke daerah yang jauh dari perkotaan, pasti akan menghadapi  masalah 

baru. 

Untuk pengantian terhadap bangunan, tanaman, dan benda-benda yang terkait 

dengan tanah, akan ditentukan oleh instansi terkait masing-masing  penentuan oleh 

instansi terkait ini bisa berupa standar harga, mutu, volume benda lainnya, untuk 

tingkat provinsi  instansi berkompeten dalam memberikan  standar tanaman adalah 

dinas pertanian  untuk tanaman, sedangkan untuk bangunan adalah dinas/ kantor yang 

berkaitan  dengan bangunan  atau unit lain yang mempunyai kompetensi dengan 

bangunan.sedangkan yang berwenang  untuk memberikan  standarisasi terhadap 

benda-benda lainnya adalah unit kerja yang berwenang sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya 
40

   

Pemberian ganti rugi  bagi kepentingan umum seringkali menjadi  masalah  

berlarut larut  sehingga menyebabkan  rasa tidak adil dan tidak memiliki standar  

yang baku  setidaknya memberikan konstribusi   bagi permasalahan  sehingga muncul 

anggapan  pemikiran bahwa  ganti rugi dalam pengadaan tanah adalah  kompensasi 

yang menyebabkan pemilik tanah menderita  kerugian akibat kompensasi  yang 

diberikan lebih  kecil dibandingkan  kerugian  ekonomis yang ditanggung  oleh 

pemilik tanah. 

Masalah pemberian ganti kerugian  dalam rangka pengadaan  tanah  untuk 

kepentingan umum  merupakan masalah pokok dalam pengadaan  tanah, karena 
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dalam rangka pengadaan  tanah  yang  secara umum menggunakan prosedur 

pelepasan hak, melalui prosedur ini  maka ada serangkaian tahapan  yang harus 

ditempuh  secara benar dan sesuai dengan prosedur, pemberian ganti kerugian  

merupakan salah satunya  syarat  terjadi  pelepasan  hak  atas  tanah  terjadinya  

pelepasan hak  menurut pengaturan hukum  tanah nasional   adalah ditentukan secara 

bersamaan /serentak  pada saat terjadinya pelepasan hak, secara formal terjadinya 

pelepasan hak  tersebut  dapat dilihat pada perjanjian  pelepasan hak  yang ditanda 

tangani oleh  pihak pemilik tanah (pemegang hak) dan pihak yang membebaskan  

akan menguasasi tanah tersebut. 

Adanya kejelasan prosedur pelapasan hak dan pemberian ganti kerugian  

tersebut  dalam  peraktek  ternyata tidak semudah  seperti apa yang tertulis  dalam 

peraturan perundang-undangan hal ini dapat dilihat  dari munculnya  banyak kasus 

dan malah menjadi sengketa  berkepanjangan. Seperti yang terjadi dalam rangka 

pembebasan lanah yang di lakukan di Bendungan Paselloreng Desa Arajang 

kecamatan  Gilireng  kabupaten Wajo.  Factor  utama  penyebabnya   adalah  masalah 

pemberian ganti kerugian  yang tidak kunjung disepakati oleh sebagian masyarakat 

dan keterlambatan pembayaran ganti kerugian. 

Sekertaris pengadaan tanah, mengatakan masalah keterlambatan 

pembayaran, karena pihak harus teliti dalam menjalankan dan melakukan 

langkah untuk pembayaran Pemerintah akan tetap membayarkan ganti rugi 

lahan  hanya saja menunggu waktu dan proses pemberkasan dan kami minta 

pemilik lahan yang lokasinya belum terbayarkan  agar sabar. 
41
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Keterlambatan  pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah bendungan 

paselloreng sesuai dengan rekomendasi tim TP4D kejaksaan tinggi  provinsi Sulawesi 

selatan  dan barat. Adapun pertimbangannya  yaitu bendungan paselloreng  adalah 

salah satu  dari proyek strategis  nasional  yang ditetapkan dengan  peraturan 

peresiden  no. 03 tahun 2016 tentang pencepatan  pembangunan proyek strategis 

nasional. Pengadaan tanah pembangunan bendungan paselloreng  saat ini telah 

mencapai tahap III  dimana telah di laksanakan  musyawarah  bentuk ganti kerugian  

pada tanggal 21 februari 2017. Dalam peraturan presiden no.71 tahun 2012  tentang 

penyelenggaraan  pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk kepentingan umum  

pasal 76 ayat 4  berbunyi bahwa  pemberian ganti kerugian dilakukan paling lama 7 

hari  kerja sejak penerapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana  pengadaan tanah
42

  

Masalah ganti kerugian  merupakan hal  yang rumit penanganannya  dalam 

upaya pengadaan tanah  oleh pemerintah  penetapan ganti kerugian  untuk tanah 

dianggap rumit  karena disamping nilai nyata  tanah yang didasarkan pada  NJOP 

tahun terakhir, terdapat berbagai factor  yang dapat mempengaruhi  harga tanah, 

status penguasaan atas  tanah, peruntukan tanah, kesesuaiaan dengan  rencana tata 

ruang  wilayah, prasarana, fasilitas, lingkungan dan factor-faktor lain sudah tentu 

pemegang  hak harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan keinginan terhadap 

besarnya ganti kerugian terhadap tanahnya. 

Dalam penentuan standar ganti kerugian pembebasan tanah ada beberapa 

hal yang harus di perhatikan: Untuk tanah nilainya didasarkan pada nilai 
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nyata dengan memperhatikan NJOP tahun terakhir, Faktor yang 

mempengaruhi harga tanah berupa apakah lokasi tanah tersebut letaknya 

strategis atau tidak, luas tanahnya, dasar kepemilikannya apakah berupa hak 

milik ataukah hanya hak pakai dan faktor lainnya yang mempengaruhi harga 

tanah. Nilai taksiran bangunan dan tanaman. Jadi di dalam penentuan 

standar ganti rugi hal-hal itulah yang menjadi pokok perhatian tim penilai 

atau penafsir tanah ganti kerugian.
43

 

 Pemberian ganti rugi oleh pemerintah terhadap pemegang hak atas tanah yang 

terkena pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan 

hak yang mutlak didapatkan oleh pemegang hak atas tanah  Dalam setiap pemberian 

ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah terhadap seseorang 

yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum  hampir selalu muncul rasa 

tidak puas  dari masyarakat karena dianggap nilai ganti rugi yang tidak layak dan 

tidak adil, harga ganti rugi tidak sesuai dengan harga yang diharapkan. Masyarakat 

yang  hak atas tanahnya  terkena proyek tersebut merasakan  bahwa  pada umumnya 

belum dapat  menikmati makna keadilan, dalam kenyataannya tidak jarang 

menimbulkan masalah sengketa dalam tanah disebabkan pembebasan tanah untuk 

kepentingan umum, factor pemengang hak yang menilai bahwa  ganti kerugian yang 

diberikan pemerintah dianggap belum adil dan tidak layak karena  pemengan hak 

menginginkan harga yang lebih tinggi  dalam kenyataan ini sudah  perlu perhatian  

lebih dalam  penerapan peraturan  perundangan. Prinsip dan tujuan  UUPA harus 

dimaknai bahwa  ditempunya  prosedur penggusuran  tidak berarti akan  

merendahkan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanamannya serta benda-benda lain 

yang melekat pada bangunan dan tanah. 
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Kebijakan ganti rugi mengacu pada beberapa tahap peraturan berikut ini  

pembebasan lahan yang dilakukan pada tahun 2015 ketentuan mengenai tata cara 

pembebasan tanah dan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan  untuk 

kepentingan umum.besarnya ganti kerugian yang  diterima  oleh masyarakat  

terdampak penbangunan bendungan paselloreng  adalah tahun 2015 351 juta 

perhektar (sawah)  sedangkan pembasan yang dilakukan pada tahun  2016 sampai 

saat ini  besarnya  uang yang di terima adalah 297 juta perhektar  (sawah)  sedangkan 

tanah kering  sebesar 90 juta perhektar
44

 

Pembebasan lanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah 

dan tanahnya selanjutnya  dimiliki oleh pemerintah  atau pemerintah daerah dalam 

hal instansi yang memerlukan  pengadaan tanah  untuk kepentingan umum 

sebagaimana  dimaksud  pasal 10 adalah badan usaha milik Negara tanahnya menjadi 

milik badan usaha milik Negara.  dapat di simpulkan bahwa  pembebasan  lanah ini 

hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan tanahnya  juga dimiliki oleh pemerintah. 

Salah satu prosedur yang harus ditempuh suatu instansi pemerintah 

memerlukan suatu area tanah untuk keperluan tertentu dalam pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum  adalah  dilaksanakannya  musyawarah 

antara panitia pengadaan tanah, pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah 

yang memerlukan tanah. Proses musyawarah diawali dengan proses pendataan 

kepemilikan tanah, dari pemilik/pemengang hak. Letak, luas, dan sampai jenis 
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kepemilikan  tanah. Setelah proses dimaksud telah dianggap akurat, maka kegiatan 

selanjutnya adalah sosialisasi kepada para pemilik /pemegang hak atas tanah yang 

akan dikenakan pembebasan. Kegiatan sosialisasi merupakan kewajiban  yang harus 

dikukan dalam bidang apapun, termasuk bidang  pengadaan tanah untuk 

pembangunan kepentingan umum, tujuan dari sosialisasi ini untuk memberi 

imformasi kepada para  pemilik/pemengang hak atas tanah tentang rencana 

pemerintah untuk melaksanakan kegiatan  pembangunan yang membutuhkan lahan 

dari tanah masyarakat. 

Bisa dikatakan, apabila berhasil  dalam musyawarah akan berhasil pula proses 

pembebasan lahan,dan sebaliknya kegagalan dalam musyawarah akan mengakibatkan  

kegagalan dalam pengadaan tanah termasuk pembebasan tanah. Kondisi masyarakat 

kita masih sangat awam terhadap masalah pertanahan, oleh karena itu peran 

musyawarah harus dioptimalkan sebaik mungkin, sedangkan yang telah dilakukan  

musyawarah  saja seringkali masih belum mengetahui sepenuhnya tentang hak dan 

kewajibannya  para pemilik tanah, terbukti pada saat tanahnya dibutuhkan Negara 

untuk pembangunan kepentingan umum.
45

 

Kemampuan masyarakat terhadap daya terima informasi tidak sama diantara 

sesama anggota masyarakat dari kondisi yang demikian tentunya menuntut agar 

system musyawarah ini harus bisa  menjangkau kesemua lapisan  para pemengang 
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hak atas tanah yang terkena pembebasan, baik pemilik tanah yang mempunyai status 

social,  pendidikan rendah maupun tinggi.  Permasalahan yang sering terjadi  

terhadap para pemegang hak tanah,  belum mengerti secara mendetail, terhadap hak 

dan kewajibannya sebagai pemengang hak atas tanah apabila tanahnya akan 

dimanfaatkan oleh Negara untuk pembangunan  kepentingan umum. 

Selama ini system musyawarah yang dipakai dengan menggunakan system 

dialogis secara klasikal antara panitia pengadaan tanah dengan para pemengang hak 

tanah atau yang diberi kuasa,  karena menggunakan system klasikal dimungkinkan 

ada peserta yang kurang atau lemah daya tangkapnya terhadap informasi dari juru 

penerang 

System lain untuk memberi penjelasan, dengan menggunakan media cetak 

atau  elektronik selama media tersebut belum ditempuh  oleh panitia pengadaan 

tanah.  Dengan menggunakan  media elektronik,  kalau dilihat dari segi biaya 

memang lebih tinggi dari pada system dialogis, sebetulnya masalah biaya  bisa 

ditempuh dengan berbagai jalan,  karena tujuan yang paling utama dalam 

musyawarah adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif,  tidak ada gejolak  

dari berbagai pihak  termasuk dari para pemilik tanah.
46

 

Untuk pelaksanaan musyawarah, panitia harus mengundang kepada para 

pemengang hak tanah,  atau kepada perwakilan pemengang hak tanah,  dengan 
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bentuk undangan tertulis dengan mengambil tempat dilingkungan dimana lahan itu 

akan dibebaskan,  atau ditempat lain  yang  disepakati  bersama  dalam  musyawarah 

harus dapat dilakukan dengan komunikasi langsung antara panitia pengadaan tanah 

dengan para pemengang hak tanah,  kalau ternyata jumlah pemengang hak tanah 

terlalu banyak maka pelaksanaan musyawarah itu sendiri bisa dilaksanakan dengan 

cara perkelompok. Cara terbaik dalam penentuan besarnya uang ganti rugi adalah 

dengan musyawarah mufakat yang diikuti oleh semua unsur terkait yang 

dilaksanakan  dengan cara terbuka.  Hasil dari musyawarah merupakan proses hokum 

yang solid dan diakui secara yuridis bahkan bisa dikatakan  merupakan tingkatan 

keputusan tertinggi  dan terbaik, dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. 

Hasil musyawarah merupakan forum tertinggi dalam menentukan besarnya 

uang ganti rugi apabila musyawarah  itu mencapai  kesepakatan bersama, dan 

sebaliknya kalau tidak mencapai kesepakatan, maka tujuan dari muasyawarah itu 

sendiri tidak tercapai.
47

 

Sebelum berlakunya perpres nomor  36 tahun 2005  masih menggunakan 

ketentuan  yang lama yakni keppres nomor 55 tahun 1993, maka dalam musyawarah  

penentuan besarnya uang ganti rugi pengadaan tanah  ini tidak ada batasan waktunya, 

dan karena tidak ada batas waktu ini menurut pandangan beberapa orang  bahwa 

keppres  nomor 55 tahun 1993 dianggap lebih manusiawi, namun dibalik itu keppres 
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nomor 55 tahun 1993 terkesan tidak mempunyai kekuatan  hokum karena tidak  

mempunyai batasan  waktu, dengan ketidak ada batasan waktu,  pengadaan tanah 

yang didasarkan kepada keppres nomor 55 tahun 1993, bisa dikatakan  sering 

mangalami kegagalan dalam pengadaan tanah khususnya pengadaan tanah untuk 

pembangunan kepentingan umum.
48

 

Musyawarah itu sendiri merupakan kegiatan yang saling mendegar,  memberi 

dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan 

mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan 

pembebasan  lanah  atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan  unsur yang esensial 

dalam  musyawarah adalah kesatuan pendapat diantara kedua belah pihak  

mengetahui suatu persoalan,  kehendak setiap warga merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kesatuan pendapat tersebut. Hasil musyawarah adalah adanya 

kesepakatan bersama diantara seluruh pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan 

tanah 

Sebelum proyek pembangunan bendungan dilakukan telah ada musyawarah 

sebelumnya, dan saya selaku masyarakat yang tanahnya dibebaskan 

mengikuti musyawarah tersebut
49

 

 

Dalam praktek, musyawarah sering tidak dapat dilakukan  secara baik  

karena para pihak yang bermusyawarah tidak tergambar dalam kedudukan 

yang sama sehingga  lebih cenderung bersifat pengarahan  dan pihak warga 

masyarakat  diarahkan untuk menerima apa yang diinginkan oleh panitia
50
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Walaupun secara procedural  musyawarah memenuhi syarat,  namun apabila 

keputusan yang dihasilkan  dilandasi adanya  tekanan,  maka tidak dapat dikatakan  

telah dicapai  kesepakatan karena tekanan itu merupakan  perwujudan  dari 

pemaksaan  kehendak satu pihak untuk menekan pihak lain agar mengikuti 

kehendaknya dengan kata lain kesepakatan itu terjadi dalam keadaan terpaksa, 

disamping itu kehadiran  atau  keterlibatan  orang-orang diluar kepanitiaan yang 

resmi yang  tidak jelas fungsinya  atau tanggung jawabnya jelas akan semakin  

mengaburkan arti musyawarah itu secara subtansial musyawarah tidak cukup hanya  

dilakukan satu kali tetapi dilakukan berulang kali yang berarti  memerlukan waktu 

yang lama.  Dalam hal ini kendala waktu juga harus diperhitungkan terutama yang 

berkaitan  dengan tahun anggaran .jika ingin memperoleh hasil  yang baik maka 

administrasi keuangan  Negara  yang berkenan dengan masalah  ini juga perlu dibuat 

sedemikian   rupa sehingga tidak  mempersulit  posisi instansi yang memerlukan 

tanah 

Penentuan mengenai bentuk  dan besarnya ganti kerugian  dalam pengadaan 

tanah untuk pelaksanaan pembangunan bendungan Paselloreng dilakukan 

melalui musyawarah. Musyawarah diawali dengan  penyuluhan kepada 

pemengang hak  atas tanah, bangunan dan tanaman  yang terkena 

pembangunan bendungan Paselloreng
51

 

Musyawarah merupakan  bentuk sarana untuk meningkatkan  rasa partisipasi  

dan rasa memiliki  atas keputusan  dan  rencana pembangunan musyawarah 

merupakan cara analisis kebutuhan  dan tidak sekedar keinginan superficial demi 
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pemenuhan kebutuhan sesaat,  oleh karena itu pemilihan orang-orang  yang mewakili 

sebagai peserta musyawarah untuk suatu keperluan  seperti merumuskan kebutuhan  

masyarakat  haruslah benar-benar yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat 

yang diwakilinya.
52

  

Partisifasi masyarakat  mengahadiri musyawarah cukup banyak yang ikut  

karena adanya komunikasi  yang baik  antara pemerintah dengan masyarakat  

ikut terlibat  dalam pembuatan keputusan  walaupun tidak semua  usulan 

masyarakat dapat diterima
53

  

Musyawarah ini dilakukan untuk  menetapkan bentuk dan besarnya ganti 

kerugian . panitia mengundang  instansi pemerintah  yang memerlukan tanah 

(pemerintah kabupaten Wajo) dan pemengang hak yang bersangkutan  untuk 

mengadakan musyawarah. Musyawarah dilangsungkan di tempat yang telah 

ditentukan panitia pengadaan tanah. Dalam hal ini lokasi yang dipilih yakni 

yang mudah dijangkau  oleh warga  pemegang hak  yang bersangkutan.
54

  

 Setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan usul 

/pendapat, sehingga musyawarah dapat berlangsung  secara kekeluargaan . menurut 

keterangan dari narasumber  bahwa pemengang hak  diberi kesempatan secara bebas  

untuk mengemukakan  pikiran dan pendapat  berupa pertanyaan  usul dan saran  

mengenai bentuk  dan besarnya ganti kerugian. 

Musyawarah dilakukan sampai tercapai kata sepakat mengenai bentuk dan 

besarnya ganti kerugian. Jika musyawarah telah menghasilkan kesepakatan 

maka panitia mengeluarkan keputusan tentang bentuk dan besarnya ganti 

kerugian.sebaliknya jika musyawarah telah diadakan berkali-kali 

kesepakatan belum juga tercapai, maka kepada pemengang hak atas tanah 
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tersebut akan dilakukan pendekatan secara persuasive melalui tokoh 

masyarakat setempat.
55

 

C. Konflik Yang Terjadi Antara Pemerintah Dan Masyarakat 

Proses pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng 

menimbulkan konflik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat Konflik yang 

muncul berupa aksi demonstrasi, Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh 

ketidakpuasan serta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, karena lebih 

banyak dampak negatif yang  diterima  dari adanya pembangunan bendungan 

Paselloreng kecemburuan sosial antar masyarakat  karena adanya perbedaan besar 

uang ganti rugi yang diterima,  Dampak  konflik pembebasan lahan yang diterima 

oleh masyarakat berupa dampak  positif  dan dampak negatif. Dampak positif yakni 

peningkatan kesejahteraan  masyarakat karena adanya uang ganti rugi yang diterima 

masyarakat yang dapat digunakan untuk membangun tempat tinggal yang lebih layak 

ataupun digunakan untuk modal usaha. Sedangkan, dampak negatif yaitu kerusakan 

lingkungan alami,  hilangnya tempat tinggal,  hilangnya lahan sawah  atau pertanian, 

hilangnya  pekerjaan mendorong banyaknya pengangguran, sulitnya masyarakat 

untuk beradaptasi dengan lingkungan baru (tempat tinggal baru dan kondisi 

masyarakat yang baru), serta perpindahan ke tempat relokasi yang kurang 

berkembang  karena belum dilengkapi sarana prasarana yang memadai. Upaya untuk 

mengatasi konflik pembebasan lahan sangat beragam, diantaranya adalah komunikasi  

yang  baik  antara semua pihak masyarakat  penuntasan pembayaran uang ganti rugi. 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat, banyak masyarakat 

yang mengeluh akibat belum terbayarkan ganti rugi lahan sehingga melakukan 

penyanderaan pekerjaan proyek berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

masyarakat yang lahannya belum terbayarkan 

Saya beserta beberapa pemilik lahan yang lain belum mendapat ganti rugi 

padahal surat-surat kami lengkap sebagai pemilik sah, namun sampai 

sekarang belum juga mendapat ganti rugi seperti yang dijanjikan sementara 

pembangunan bendungan  sudah berjalan kurang lebih dua tahun
56

 

 

Pembangunan bendungan sudah berjalan kurang lebih  dua tahun   namun 

hingga saat ini belum selesai tahap pemberian ganti rugi pembebasan lahan. 

2016 janjinya pemerintah akan dibayar ganti kerugian tetapi sampai 

sekarang belum ada. 
57

 

 

Berdasarkan wawancara sebagian masyarakat mengeluh akibat belum 

terbayarkan ganti rugi lahan mereka. Informasi yang diterima bahwa masyarakat  

mengeluh akibat belum terbayarkan ganti kerugian lahan warga, Karena tidak 

terbayarkan ganti kerugian lahan  sehingga masyarakat  melakukan penyandraan, 

Pembayaran ganti rugi lahan  yang terdampak proyek pembangunan bendungan  

paselloreng ini beberapa kali memang sempat di warnai unjuk rasa  warga pemilik 

lahan menyusul adanya keterlambatan pembayaran dan penolakan atas nilai ganti rugi 

lahan mereka sehingga banyak diantara mereka  yang menolak pembangunan 

bendungan tersebut, namun  mereka harus setuju karena semua prosedur telah 

dijalankan  dan adanya target yang harus dicapai. Jadi masyarakat yang tidak setuju 

dengan pembangunan bendungan tersebut yang disebabkan karena harga lahan yang 
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tidak di sepakti pada akhirnya mereka tetap setuju karena ini adalah kehendak 

pemerintah dan merupakan kepentingan bersama 

Mau tidak mau kita harus setuju karena ini kepentingan bersama dan kita 

tidak bisa melawan pemerintah, memang kita akan diberikan  ganti rugi 

tetapi dengan harga yang lebih  murah, ketika dibanding kalau saya sendiri 

yang jual kepada masyarakat pasti akan lebih mahal, tapi karena ini kemauan 

pemerintah jadi kita tidak bisa menolak.
58

  

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pemilik lahan  kita bisa 

menyimpulkan bahwa masyarakat yang setuju dengan harga tersebut sebetulnya rugi, 

tetapi mereka tetap setuju karena ini sudah menjadi keputusan dari tim appraisal. 

Aksi unjuk rasa dilakukan karena  masalah harga ganti rugi yang rendah dan 

lambatnya pembayaran yang dilakukan, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat 

adalah bentuk kekecewaan karena keterlambatan pembayaran ganti rugi 

masyarakat  melakukan pemberhentian pengerjaan bendungan untuk sementara 

sampai adanya kepastian kapan akan di bayar.
59

  

 

Aksi unjuk rasa masyarakat paselloreng aksi ini merupakan kekecewaan warga 

atas belum terbayarkan  ganti rugi lahan mereka. Masyarakat  meminta agar 

pekerjaan bendungan dihentikan sementara pengerjaan bendungan sampai 

adanya proses ganti rugi lahan yang dilakukan  oleh pihak pemerintah. 
60

  

Pada dasarnya pemicu dan penyebab konflik yang terjadi di Desa Arajang  

Kabupaten Wajo yaitu adanya suatu kecemburuan dan ketidakadilan yang dirasakan 

oleh masyarakat Desa Arajang  Kabupaten Wajo karena masalah penentuan harga 

pembebasan lahan tanah salah satu pihak merasa dirugikan. Hal tersebut terjadi 

karena pasalnya perbedaan harga pembebasan lahan terdampak Bendungan 

Paselloreng  di Kecamatan Gilireng  Kabupaten Wajo. Sehingga masyarakat Desa  

merasa iri terhadap perbedaan harga yang cukup tinggi  Konflik yang terjadi  
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tentunya menimbulkan suatu permasalahan yang berdampak kepada masyarakat  

yang lahannya terdampak oleh bendungan Paselloreng.  Masyarakat mengalami  

kerugian  secara materi karena adanya perbedaan  harga yang dibeli oleh pemerintah,  

rusaknya lingkungan di sekitarnya  pada akhirnya, masyarakat di Desa Arajang 

Kabupaten Wajo memiliki rasa kepercayaan yang berkurang  kepada pemerintah 

yang  diakibatkan karena pemerintah tidak memikirkan kepentingan masyarakat 

tetapi mementingkan kepentingan pemerintah saja. Terlebih lahannya yang 

terdampak oleh bendungan Paselloreng  tersebut tadinya dijadikan sebagai lahan 

pertanian dan perkebunan oleh masyarakat desa Arajang tersebut namun pada 

akhirnya dibeli dengan harga yang tidak sesuai oleh pemerintah. Tentunya, hal 

tersebut akan menjadi penghambat suatu perekonomian masyarakat Desa Arajang. 

Jika meninjau pada teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik 

disebabkan oleh masalah masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul 

sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Teori ini memiliki sararan 

yang ingin dicapai yaitu mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang 

menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, 

meningkatkan  jalinan  hubungan  dan  sikap  jangka panjang  diantara pihak pihak 

yang mengalami konflik, Mengembangkan berbagai proses dan system untuk 

mempromosikan pemeberdayaan, keadilan,  perdamaian,  pengampunan,  

rekonsiliasi,  pengakuan.  Maka dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di 

masyarakat merasa adanya ketidakaddilan serta ketidaksetaraan mengenai harga 
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tanah yang dibeli oleh pemerintah  Kabupaten Wajo  dan akibat ganti rugi yang tidak 

sesuai dengan keinginan warga.  Sehingga hal tersebut menyebabkan timbulnya suatu 

konflik di desa Arajang ketidakadilan distribusi berkait dengan proporsional, 

pemerataan, kebutuhan, permintaan dan penawaran di pasar, mengutamakan dan 

menguntungkan orang lain, serta kepentingan pribadi dan kelompok. 

Konflik pembebasan lahan pembangunan bendungan Paselloreng  ini telah 

memberi peluang  kepada  aparat  pemerintahan,  kemudian aparat keamanan 

setempat untuk memberikan resolusi konflik sebagai mediator. Adapun bentuk 

strategi yang digunakan oleh aparat pemerintah dan keamanan setempat adalah 

berupa  social movement menuju ke arah demokrasi yang berkaitan dengan 

perubahan menuju suatu arah yang dianggap ideal sebagai penggeraknya. Strategi 

alternatif kedua yang dapat digunakan sebagai mediator adalah mengusulkan 

kompromi antar kedua belah pihak agar konflik tidak berkembang. Kompromi 

merupakan kemauan untuk berbagi sumber-sumber yang terbatas atau tersedia di 

antara pihak-pihak yang terlibat dan dapat mengambil posisi tengah antara dimensi 

yang  menyerang  dan kerjasama mencari titik temu,  yang dilengkapi dengan 

keahlian  memberi  motivasi  dalam  negosiasi  dan bergainning (tawar menawar 

harga tanah) yang  tujuannya  berupa solusi bagi kedua belah pihak yang berkonflik. 

Berdasarkan hasil penelitian, Proses pembebasan lahan terdiri dari  tahapan 

yang sistematis, berlandaskan hukum, serta berdasarkan kesepakatan bersama. Proses 

pembebasan lahan dapat memicu terjadinya konflik vertikal dan horizontal. konflik 
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vertikal terjadi antara  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah dengan 

masyarakat yang terkena dampak bermula dari adanya ketidakpuasan serta 

ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat karena lebih banyak dampak negatif 

yang diterima dari adanya pembangunan bendungan Paselloreng sehingga hal 

tersebut mendorong aksi demonstrasi. Suatu bentuk kecemasan,  ketidakberdayaan,  

dan keraguan yang semuanya mengarah pada permusuhan yang pada akhirnya dapat 

menimbulkan  Konflik horizontal terjadi antara sesama masyarakat  yang terkena 

dampak dipicu oleh adanya kecemburuan sosial antar masyarakat, karena adanya 

perbedaan besar uang ganti rugi yang diterima. Konflik  yang  terjadi  masih  berada 

dalam batas kewajaran karena aksi yang muncul tidak sampai menyebabkan 

bentrokan fisik. Faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya konflik 

pembebasan lahan adalah adanya perbedaan individu dalam masyarakat,  perbedaan 

tersebut terdiri dari perbedaan pendapat, pola pikir, serta kemampuan individu berupa 

kesiapan, keterbukaan, serta pola pikir kritis dalam menanggapi proses pembebasan 

lahan. Perbedaan kepribadian, serta perbedaan kepentingan akan melahirkan suatu 

bentrokan di antara individu yang kemudian menjadi sumber konflik. Perbedaan uang 

ganti rugi, perbedaan pengetahuan individu, kerusakan lingkungan, serta perpindahan 

ke tempat relokasi yang kurang berkembang  menjadi  faktor utama konflik 

pembebasan lahan. penyebab konflik pembebasan lahan diantaranya ganti rugi yang 

tidak memadai  
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Proses pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng memberikan 

dampak yang mempengaruhi sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak positif 

berupa perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat karena adanya uang ganti rugi, 

dimana masyarakat dapat membangun tempat tinggal yang lebih layak dari 

sebelumnya serta adapula masyarakat yang menggunakan uang ganti rugi sebagai 

modal usaha. pembebasan lahan adalah sarana utama untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi  dampak positif disertai dengan dampak negatif diantaranya 

berupa kerusakan lingkungan alami desa Arajang sehingga menjadi gersang, 

hilangnya tempat tinggal, hilangnya lahan sawah atau pertanian, hilangnya pekerjaan 

mendorong banyaknya pengangguran, sulitnya masyarakat untuk beradaptasi dengan 

lingkungan baru seperti tempat tinggal baru dan kondisi masyarakat yang baru juga, 

serta perpindahan ke tempat relokasi yang kurang berkembang karena belum 

dilengkapi sarana prasarana yang memadai.   

Berbagai upaya untuk mengatasi konflik pembebasan lahan dapat efektif 

dilaksanakan jika seluruh komponen dan lapisan masyarakat saling bekerjasama 

dalam  berbagai upaya penyelesaian konflik. Dibutuhkan  adanya partisipasi aktif dari 

seluruh masyarakat serta pola pikir kritis masyarakat untuk dapat menemukan jalan 

keluar bagi konflik pembebasan lahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Proses pembebasan lahan pembangunan Bendungan Paselloreng 

menimbulkan  konflik vertikal dan konflik horizontal yang  melibatkan pemerintah 

dan masyarakat Desa Arajang  yang terkena dampak. Konflik yang muncul berupa 

aksi demonstrasi, dalam bentuk komplain yang diajukan ke pihak desa kemudian 

disampaikan kembali kepada pihak  pemerintah  pusat  serta  adapula  masyarakat 

yang memilih tetap tinggal dilokasi genangan hingga pembayaran uang ganti rugi 

diselesaikan.Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan serta ketidakadilan 

yang dirasakan oleh masyarakat, karena lebih banyak dampak negatif yang diterima 

dari adanya pembangunan bendungan Paselloreng, kecemburuan sosial antar 

masyarakat karena adanya perbedaan harga uang ganti rugi yang diterima, serta 

perbedaan individu berupa pendapat, pola pikir, dalam menanggapi proses 

pembebasan  lahan. 

Dampak konflik pembebasan lahan yang diterima oleh masyarakat Desa 

Arajang  berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yakni 

peningkatan kesejahteraan masyarakat karena adanya uang ganti rugi yang diterima 

masyarakat yang dapat digunakan untuk membangun tempat tinggal yang lebih layak 

ataupun digunakan untuk modal usaha. Sedangkan,  dampak negatif yaitu kerusakan 
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lingkungan alami,  hilangnya tempat tinggal,  hilangnya lahan sawah atau pertanian, 

hilangnya pekerjaan mendorong banyaknya pengangguran,   

Konflik pembebasan lahan pertanahan milik masyarakat Desa Arajang 

Kabupaten Wajo  saat ini memang belum terselesaikan, hal ini karena bendungan 

Paselloreng  tersebut belum selesai dibangun. Walaupun proses pembangunan 

bendungan  tersebut mengalami suatu permasalahan akibat polemik antar pemerintah 

dan masyarakat proyek tetap berjalan membangun bendungan tersebut. Konflik 

tersebut dilatarbelakangi oleh kecemburuan, ketidakpuasan serta ketidakadilan yang 

dirasakan oleh masyarakat, karena lebih banyak dampak negatif yang diterima dari 

adanya  pembangunan  bendungan  Paselloreng kecemburuan sosial antar masyarakat  

karena adanya perbedaan harga tanah .  

B. Saran 

Dalam proses pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

pemerintah perlu memperhatikan  bentuk pemberian  ganti kerugian  berdasarkan 

nilai ganti kerugian agar tidak menimbulkan konflik antara pemerintah dan 

masyarakat sehingga bisa mewujudkan  masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera 

dan terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum. dalam menentukan  

bentuk dan  besar  harga ganti rugi  panitia pengadaan tanah harusnya  melibatkan 

juga dari pihak  masyarakat setempat sehingga dapat terwujud komunikasi yang baik 

antara masyarakat dan pemerintah  kabupaten wajo dalam menentukan ganti rugi 

yang akan di berikan.  
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Bagi pemerintah Ganti rugi adalah bentuk penghormatan  terhadap hak-hak 

atas tanah yang tanahnya terkena proyek pembangunan, diharapkan dalam proses 

pembayaran pemerintah tidak memperlambat karena masyarakat yang terkena proyek 

pembangunan juga memerlukan uang tersebut untuk keperluan lain ataupun untuk 

membeli tanah yang baru, karena harga tanah cepat berkembang naik. 

Masyarakat diharapkan ikut serta secara aktif dalam proses pembebasan lahan   

mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan  sehingga akan terjadi  

keseimbangan  hak antara masyarakat dan pihak yang memerlukan tanah dan 

masyarakat juga akan  turut serta  bertanggung jawab  dalam pelaksanaan  pengadaan 

tanah untuk kepentingan pembangunan demi kepentingan umum. 
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