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ABSTRAK 

 

Studi ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah Model Penyelesaian Sengketa 

Lahan dan atau Model Kebijakan yang berhubungan langsung dengan sengketa 

tanah atau lahan yang mengintegrasikan kepentingan rakyat (masyarakat lokal 

dan tempatan) dengan pemerintah. Kegunaan tersebut bertitik tolak dari konflik 

horizontal kepemilikan sumberdaya lahan antara masyarakat lokal dengan 

masyarakat tempatan (masyarakat transmigran) yang didatangkan dari berbagai 

daerah di Pulau Jawa sejak tahun 1986 khususnya di Desa Transmigrasi Sungai 

Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Konflik kepemilikan 

sumberdaya lahan sebagai akibat dilanggarnya batas-batas wilayah dan 

dilanggarnya hak-hak masyarakat lokal (tanah ulayat) pada masa pemerintahan 

Orde Baru. Konstruksi model penyelesaian konflik lahan atau pertanahan yang 

akan di formulasikan adalah model yang dapat memberikan kontribusi nyata 

kepada masyarakat lokal dan masyarakat tempatan serta mencegah pelebaran 

konflik ke daerah-daerah sekitar maupun daerah transmigrasi lainnya. 
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PENDAHULUAN 

 

Konflik kepemilikan sumberdaya lahan/tanah atau konflik agraria 

merupakan konflik laten yang terus menghantui masyarakat Indonesia sejak masa 

penjajahan hingga saat ini. Konflik itu tidak hanya menyangkut persoalan tanah 

akan tetapi terus melebar menjadi konflik etnis dan sektarian, akibatnya adalah 

selain kerugian materil juga kerugian nyawa. Serikat Petani Indonesia (SPI) 

mencatat konflik agraria setiap tahun terus meningkat, karena undang-undang 

tidak lagi membatasi kepemilikan tanah oleh inidividu dan perusahaan, sehingga 

banyak hak orang dikuasai kapitalis tanah secara paksa. Pada tahun 2007, ada 76 

perkara dengan luas lahan 196.179 hektare dan kriminalisasi 166 orang, keluarga 

yang tergusur 24.257 kepala keluarga, dengan korban tewas delapan orang.  Pada 

2008, ada 63 kasus dan 49 lahan 49.000 hektare dengan tingkat kriminalisasi 312 



orang, 31.267 kepala keluarga yang tergusur, dan enam orang meninggal dunia. 

Pada 2009, ada 24  kasus dengan luas lahan 328.497,86 hektare, 84 kriminal dan 

kekerasan, 5,835 kepala keluarga tergusur, dan 4 orang meninggal. Pada 2010, 

konflik agraria sempat menurun. Ada 22 kasus dengan luas 77.015 hektare, 

tingkat kriminalisasi 166 orang, dan 21.367 keluarga tergusur dengan 5 orang 

meninggal. Pada 2011, kekerasan dalam konflik agraria kembali meningkat. Ada 

120 kasus dengan luas lahan 342.360,43 hektare. Tingkat kriminal dan 

kekerasannya 35 orang, 273,888 kepala keluarga tergurur, serta 18 orang korban 

 meninggal (Diskusi Publik “Mewujudkan Land Reform Sebagai Syarat 

Kebangkitan Petani”, 22 September 2012). 

Peningkatan konflik agraria itu tidak lepas dari buruknya pengelolaan atas 

tanah dan tidak konsistennya pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Padahal melalui Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur 

mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaannya, yaitu untuk keperluan 

negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, untuk keperluan 

pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan kesejahteraan dan 

untuk memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta 

sejalan dengan itu untuk memperkembangkan industri, transmigrasi dan 

pertambangan.  

Program transmigrasi yang digulirkan oleh pemerintah sejak masa 

penjajahan sampai saat ini diduga menjadi salah satu penyebab konflik horizontal 

antara masyarakat lokal dengan masyarakat tempatan.  Perbedaan cara pandang 

antara masyarakat lokal dengan masyarakat tempatan terutama dalam pengelolaan 

lahan dan pemanfaatan hutan menjadi salah satu pemicu konflik masyarakat lokal 

dan masyarakat tempatan. Terlebih ketika tingkat kesejahteraan antara masyarakat 

lokal dengan masyarakat tempatan mengalami kesenjangan yang cukup signifikan 

dimana masyarakat lokal berada pada posisi lemah dan tertinggal dibandingkan 

masyarakat tempatan, maka benih-benih konflik akan semakin membesar. Hal 

itulah yang terjadi di Desa Transmigrasi Sungai Golang Kecamatan Kelayang 

Kabupaten Indragiri Hulu, memang semula tidak terjadi konflik ketika kondisi 

sosio ekonomi tidak jauh berbeda. Namun kondisi itu berbanding terbalik ketika 

krisis ekonomi mulai melanda (periode 1997) dan masyarakat tempatan yang telah 

memiliki lahan pertanian lebih dari satu kebun tidak begitu merasakan dampak 

dari krisis ekonomi itu, sementara itu masyarakat lokal semakin terjepit dengan 

harga karet yang semakin “anjlok”. Oleh sebab itu mulailah masyarakat lokal 

menjual kebun karet yang semula mereka dapatkan dari kebun plasma PTPN V 

Kebun Benio dan bagi hasil antara pemerintah dengan masyarakat lokal. 

Berkaitan dengan itu, kecemburuan sosial antara masyarakat lokal dengan 

masyarakat tempatan semakin meruncing ketika masyarakat lokal menjadikan 

masyarakat tempatan sebagai objek “pemerasan”. Menariknya adalah masyarakat 

tempatan yang diperas justru masyarakat jawa padahal di Desa Transmigrasi 

Sungai Golang terdiri lebih dari dua etnis diantaranya etnis Batak dan Minang, 

namun etnis Batak dan Minang tidak di “usik” sama sekali. Kegerahan karena 

diperas dan dimusuhi secara terus menerus menyebabkan lebih dari 65% 

masyarakat tempatan jawa menjual rumah dan kebun dengan harga yang relatif 

murah periode 2000-2010.  



Sementara itu peran pemerintah dalam hal ini pemerintah desa dan 

pemerintah kecamatan dalam menengahi konflik tidak berjalan sama sekali. Tidak 

adanya peran pemerintah itu ditandai dengan tidak adanya tindak lanjut dari 

pemerintah atas laporan masyarakat tempatan terhadap pemerasan dan teror yang 

dilakukan oleh masyarakat lokal (seperti pelemparan rumah, pencurian barang 

rumah tangga, perusakan tanaman dan intimidasi). Akibatnya perlakuan intimidasi 

yang diterima oleh masyarakat tempatan semakin menjadi, berdampak pada 

penjualan rumah, kebun dan aset lainnya secara besar-besaran. 

Dampak ikutan di atas tidak lepas dari dilanggarnya batas-batas ulayat 

yang selama berpuluh tahun bertahan di kampung Benio (kampung induk Desa 

Transmigrasi Sungai Golang). Pemerintah Orde Baru yang menggalakkan 

program transmigrasi melalui kuasanya merampas hak-hak masyarakat lokal 

dengan impian pembangunan, kesejahteraan dan kemajuan sebagaimana jargon 

pembangunan Pemerintahan Orde Baru melalui trilogi pembangunannya. 

 

 

PERUMUSAN MASALAH 

 

Konflik horizontal kepemilikan sumber daya lahan dalam kasus di atas 

setidaknya menimbulkan dua konsekuensi yaitu konsekuensi logis dan 

konsekuensi hukum. Konsekuensi logis menyangkut harkat dan martabat serta hak 

asasi manusia, sedangkan konsekuensi hukum menyangkut penegakan hukum 

oleh pemerintah dan penegakan rasa keadilan bagi masyarakat baik lokal maupun 

tempatan. 

Berdasarkan konsekuensi logis dan konsekuensi hukum itu, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu: 

1. Apakah penyebab konflik horizontal kepemilikan sumber daya lahan dan 

bagaiamanakah relasi sosial masyarakat yang terbangun di Desa Sungai 

Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut? 

 

 

4. DEFINISI KONSEP 

1. Konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau 

lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya 

tidak berdaya. 

2. Kebijakan dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah, dimana 

merupakan rangkaian aksi yang dipilih pemerintah, mencakup tujuan-

tujuan yang ingin dicapai dan metode-metode untuk mencapai tujuan 

tersebut (Ellis, 1994), dan dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud 

adalah kebijakan penempatan warga transmigran di Desa Sungai Golang 

Kecamatan Kelayang Kabupaten INHU. 

3. Resolusi konflik adalah proses penyelesaian konflik melalui berbagai cara 

dalam menuntaskan permasalahan yang menjadi penyebab konflik dan 

merumuskan langkah penyelesaian konflik serta menelaah kontinuitas dari 

konflik tersebut. 



4. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat 

penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit 

atau belum ada penduduknya sama sekali. 

5. Lahan/Tanah sebagai suatu sistem yang tersusun atas (i) komponen 

struktural yang sering disebut karakteristik lahan, dan (ii) komponen 

fungsional yang  sering disebut kualitas lahan.  Kualitas lahan ini pada 

hakekatnya merupakan  sekelompok  unsur-unsur lahan (complex 

attributes) yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan. 

 

 

5. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan unutk: 

1. Mengetahui dan menganalisis penyebab konflik horizontal kepemilikan 

sumberdaya lahan. 

2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan penyelesaian konflik tersebut. 

3. Menemukan konsep/model penyelesaian konflik horizontal kepemilikan 

sumberdaya lahan. 

 

 

6. KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada (kategori I) yaitu 

pengetahuan dan pemahaman tentang konflik yang didalamnya terdapat interaksi 

antar masyarakat, masyarakat dengan negara dan negara dengan masyarakat. 

(Kategori II) yaitu bagaimana memecahkan persoalan konflik yang berbasiskan 

perebutan lahan dan sosio, politik, ekonomi dan hukum.  

 

 

7. TINJAUAN PUSTAKA 

Pemahaman teoretik dan pemaknaan empirik mengenai perubahan dan 

transisi masyarakat kaitannya dengan konflik atas sumberdaya sebenarnya sangat 

kompleks. Fink (1968) mengemukakan betapa panjang dan kompleks sejarah 

konflik sosial. Pertanyaan ilmiah mengenai hal itu sama tuanya dengan ilmu sosial 

itu sendiri. Artinya studi-studi mengenai konflik telah lama dilakukan. In many 

disciplines and from many viewpoints, great bodies of data have been collected, 

and countless generalizations, hypotheses and theories have been constructed to 

account for sosial conflict phenoema. 

Menurut Fuad dan Maskanah (2000), konflik adalah benturan yang terjadi 

antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, 

kekuasaan, dan kelangkaan sumberdaya. Sedang menurut Miall et al. (2002) 

Konflik adalah aspek interistik dan tidak mungkin dihindari dalam perubahan 

sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas, kepentingan, nilai, dan 

keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan 

sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara 

kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan adalah mungkin 

mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan–pilihan tepat. 

Konflik dapat dilihat dari berbagai perspektif, dalam konteks makro 

maupun mikro (Hadimulyo dalam Fuad & Maskanah 2000). Perspektif mitologis-



historis merujuk bahwa konflik atas sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan 

manusia dapat ditelusuri dari sejarah umat manusia. Perspektif ekonomi dan 

politik memandang bahwa konflik merupakan bagian dari pola hubungan antara 

manusia, kelompok, golongan, masyarakat dan negara yang seharusnya dipahami 

sebagai kenyataan. Penyebab utama konflik dapat ditelusuri dari akar ekonomi 

dan politik, dan oleh karena itu upaya-upaya penyelesaian harus 

mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi politik (Scott, 1993 dalam Fuad dan 

Maskanah 2000) Faktor lainnya yang sering memicu konflik berkaitan dengan 

akses, hak dan tata guna lahan terutama yang berhubungan dengan kawasan 

konservasi seperti taman nasional (Wulan et al. 2004). 

 

Kerakteristik Konflik dan Mekanisme Penyelesaiannya 
Pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam membutuhkan kemampuan 

untuk menghadapi konflik (Mitchell et al. 2000). Sementara itu, faktor utama 

penyebab konflik dikawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional 

adalah perambahan hutan dan pencurian kayu. Hal ini terjadi karena penetapan 

suatu kawasan konservasi biasanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah 

tanpa melibatkan masyarakat. Akibatnya timbul berbagai kesalahpahaman dari 

masyarakat dan pihak-pihak terkait itu. Dalam beberapa kasus, penetapan hutan 

lindung atau taman nasional sering memaksa masyarakat untuk pindah ke tempat 

lain. Perambahan menjadi isu utama karena masyarakat masih menganggap 

bahwa lahan yang mereka buka untuk ladang adalah hak mereka walaupun telah 

ditetapkan menjadi kawasan lindung (Wulan et al. 2004). 

Dalam penyelesaian konflik pada umumnya digunakan beberapa titik tolak 

karena sifat konflik yang selalu identik dalam kehidupan manusia (Fuad dan 

Maskanah 2000) bahwa : 

 

1. Konflik selalu ada, manusia hidup selalu berkonflik , sebab konflik 

terdapat di alam dan hadir dalam kehidupan manusia, konflik selalu 

berubah dan sulit untuk diramalkan kapan datangya seperti cuaca. 

2. Konflik menciptakan perubahan, konflik dapat merubah pemahaman 

pada sesama. Konflik mendorong adanya klarifikasi pilihan-pilihan 

dan kekuatan untuk mencari penyelesaian. 

3. Konflik selalu memiliki dua sisi, konflik membawa resiko dan potensi 

secara inheren. 

4. Konflik menciptakan energi baik bersifat dekstruktif atau kreatif atau 

keduanya dan mempunyai sifat mengikat. 

5. Konflik dapat produktif dan non produktif, konflik yang produktif 

lebih mengacu pada permasalahannya, kepentingan/minat, prosedur 

dan nilai-nilai pemahaman yang mampu menghasilkan jalan keluar. 

Konflik yang non produktif cenderung mengacu pada strereotip, 

komunikasi yang payah, serat emosi, kurang informasi, dan salah 

informasi yang menciptakan konflik. 

6. Konflik dipengaruhi pola-pola biologi, kepribadian dan budaya, 

reakdi-reaksi psikologis memegang peranan emosional yang sangat 

kuat dalam mempengaruhi proses konflik, dengan mengikuti gaya 

kepribadian dan psikologi seseorang. Budaya juga ikut membentuk 

aturan-aturan dan ritual yang membawa kita pada konflik 



7. Konflik mengandung makna ”kaleindoskop”, konflik laksana drama 

yang dapat di analisa dengan memahami siapa, dimana, kapan, dan 

mengapa. Konflik tidak menunjukkan adanya kebenaran utuh yang 

berdiri sendiri, melainkan berbagai konstruksi dan realita. 

8. Konflik memiliki ”daur hidup” dan “sifat-sifat bawaan”, konflik dapat 

bertranformasi, bertambah cepat, perlahan menghilang atau berubah. 

9. Konflik mengungah manusia, konflik menjadi inspirasi bagi penulis, 

pemilir, seniman, politisi, psikolog dan ahli filsafat. 

 

Condliffe (1991) dalam Sardjono (2004), juga mengajukan delapan 

prosedur umum dalam rangka penyelesaian konflik : 

a. Lumping it 

Terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersangkutan untuk menekan 

tuntutannya. Dengan kata lain isu yang dilontarkan di abaikan (simpy ignored) 

dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan. 

 

b. Advoidance or exit 

Mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Dasar pertimbangannya 

adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki (powerlessness) salah satu 

pihak ataupun alasan-alasan biaya sosial, ekonomi dan psikologi. 

 

c. Coercion 

Satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingannya pada 

pihak yang lain. 

 

d. Negotiation 

Kedua pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama (mutual settlement) 

tanpa melibatkan pihak ketiga. 

 

e. Conciliation 

Mengajak (dalam arti menyatukan) kedua belah pihak yang bersengketa untuk 

bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan 

persengketaan. 

 

 

f. Mediator 

Pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu 

pihakpihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. 

 

g. Arbiretion 

Bilamana kedua belah pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak 

ketiga dan kedua pihak sudah harus menetujui sebelumnya untuk menerima 

setiap keputusan pihak ketiga. 

h. Adjudication 

Apabila terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk 

mengintervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang 

diambil, baik yang di harapkan ataupun tidak oleh kedua belah pihak 

bersengketa. 



 

Hal yang hampir sama juga diutarakan Mitchell et al. (2000) bahwa ada 

empat jenis pendekatan alternatif penyelesian konflik, yaitu konsultasi publik, 

negoisasi, mediasi dan arbitrasi. Konsultasi publik diartikan sebagai cara untuk 

menyelesaikan sengketa, serta merupakan alternatif disamping cara-cara melalui 

hukum, administrasi dan politis. Negoisasi melibatkan situasi dimana dua pihak 

atau lebih kelompok bertemu secara sukarela dalam usaha untuk mencari isu-isu 

yang menyebabkan konflik antar mereka. Mediasi mempunyai karakteristik 

(bentuk khusus) dari negoisasi ditambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang 

netral (sebagai mediator). Pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan untuk 

memutuskan kesepakatan, akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan 

merumuskan persoalan, dengan tujuan untuk membantu pihak yang bersengketa 

agar bersepakat. Ketika arbitrasi dipilih, pihak ketiga terlibat. Tidak seperti 

mediasi, pihak ketiga yang terlibat dan bertindak sebagai arbitator mempunyai 

kewenangan untuk mengambil keputusan, yang mengikat ataupun tidak mengikat. 

 

8. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri 

Hulu dipilih karena konflik horizontal itu terjadi di salah satu desa eks 

transmigran di Kecamatan Kelayang yaitu Desa Sungai Golang yang dulunya 

bernama Tanah Datar. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan dua cara, 

yaitu: wawancara dan penyelidikan mendalam. Wawancara adalah teknis 

penggalian data dan informasi secara lebih mendalam, dalam upaya pemahaman 

secara komprehensif, dengan cara melalui tanya jawab secara langsung yang 

ditujukan secara lisan terhadap informan, yang berisikan sejumlah pertanyaan 

pokok yang telah dipersiapkan, dengan tujuan untuk mempermudah peneliti 

melakukan wawancara, karena pertanyaan telah terstruktur sehingga mendapat 

hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan penyelidikan mendalam 

adalah teknik pengumpulan data dirancang untuk memperoleh data primer, 

mengenai fakta, aktivitas, perilaku dan interpretasi informan. 

Teknis analisis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

dimana pendekatan ini berupaya menjelaskan dan menggambarkan secara utuh 

tentang Konflik Horizontal dan Relasi Sosial yang terbangun antara masyarakat 

lokal dan tempatan serta peran pemerintah dalam menengahi konflik tersebut. 

Oleh karena itu proses penyajiannya dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif, 

yang diolah dari hasil wawancara dan penyelidikan mendalam. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

9.1. Deskripsi Desa Sungai Golang 

 

I. Kondisi Geografis 

Desa Sungai Golang merupakan desa pemekaran dari Desa Koto Medan 

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yang dimekarkan pada tahun 

2001. Nama Desa Sungai Golang diambil dari Sungai Golang yang merupakan 

sungai yang mengalir yang membelah wilayah Desa Sungai Golang. Luas wilayah 



Desa Sungai Gilang adalah 15Km
2 

dengan topografi daerah perbukitan serta 

ketinggian dari permukaan laut 60m. Adapun batas-batas wilayah Desa Sungai 

Golang adalah; 

Sebelah Utara berbatasan dengan   : Desa Simpang Koto Medan 

Sebelah Selatan berbatasan dengan   : Desa Pulau Sengkilo 

Sebelah Timur berbatasan dengan   : Desa Koto Medan 

Sebelah Barat berbatasan dengan   : Desa Sungai Kuning Benio 

 

II. Kependudukan/ Demografis 

Jumlah penduduk Desa Sungai Golang adalah 873 Jiwa dengan jumlah Kepala 

Keluarga sebanyak 220 KK. Mayoritas penduduk Desa Sungai Golang beragama 

Islam dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani karet dan sawit, 

sedangkan yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya 

berjumlah 4 orang. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sungai Golang 

mayoritas adalah tamatan sekolah dasar dengan jumlah 106 orang, tamatan SMP 

berjumlah 70 orang dan tamatan SMA berjumlah 30 orang.  

 

III. Pemerintahan 

a. Jumlah perangkat desa 

- Kepala Urusan   : 5 orang 

- Kepala Dusun   : 3 orang 

- RT    : 9 orang 

- RW    : 3 orang 

 

b. Badan Permusyawaratan Desa 

Jumlah anggota BPD 7 orang yang dibentuk pada tahun 2011. 

 

 

 

 

9.2. Konflik Horizontal dan Relasi Sosial Masyarakat Pedesaan (Lokal dan 

Eks-Transmigran) 

 

I.  Penyebab Konflik Horizontal Antara Masyarakat Lokal dan 

Masyarakat Tempatan di Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang 

Kabupaten INHU 

 

Kehidupan sosial itu jika dicermati komponen utamanya adalah interaksi 

antara para anggota. Sehubungan dengan interaksi antar anggota itu ditermukan 

berbagai tipe, tipe-tipe interaksi sosial secara umum meliputi kerjasamaa 

(cooperative), persaingan (competition), dan konflik/pertikaian (conflict). Dalam 

kehidupan sosial sehari-hari tampaknya selain diwarnai oleh kerjasama, 

senantiasa juga diwarnai oleh berbagai bentuk persaingan dan konflik. Bahkan 

dalam kehidupan sosial tidak pernah ditemukan seluruh warganya sepanjang masa 

kooperatif.  

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk akan muncul berbagai 

fenomena. Fenomena yang sering terjadi adalah bentuk penyimpangan sosial di 

masyarakat. Ada berbagai bentuk penyimpangan sosial di masyarakat yang dapat 



dilihat, penyimpangan-penyimpangan itu tergantung pada kondisi sosial dan 

tatanan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan 

manusia yang bergaul dan berinteraksi secara intensif. Hidup serta eksistensinya 

akan selalu menjadi pokok permasalahan. Secara filosofis manusia menurut 

Freud, bertindak berdasarkan naluri seksual; Marx menilai manusia bergerak 

berdasarkan naluri ekonomis; sedangkan Nietzsche sebagai “der wille zur mach” 

sebagai karsa menuju kuasa. Maka tidak heran timbul gesekan kepentingan yang 

dapat mengarah kepada konflik sosial masyarakat. 

Pada kasus konflik sosial (konflik masyarakat lokal dengan masyarakat 

transmigran) di Desa Sungai Golang (Baca; Tanah Datar) Kecamatan Kelayang 

Kabupaten Indragiri Hulu tidak lepas dari pengaruh ketimpangan ekonomi dan 

kepemilikan lahan perkebunan antara masyarakat lokal dengan masyarakat 

tempatan. Kebijakan pemerintah Orde Baru yang membuka kawasan ulayat 

“Benio” menjadi pedesaan baru transmigrasi mulanya memang disambut positif 

karena pemerintah secara terbuka mengalokasikan rumah dan kebun untuk 

masyarakat lokal dengan kuantitas yang sama dengan masyarakat tempatan.  

Pengalokasian rumah untuk penduduk lokal nyatanya tidak diikuti dengan 

alokasi tanah perkebunan 0,6Ha sebagaimana jatah penduduk tempatan 

(transmigran). Selain itu, pemerintah pada saat itu juga memungut biaya sebagai 

bentuk kompensasi atas dibangunkannya rumah untuk masyarakat lokal. Kondisi 

ini jelas berbeda dengan yang didapatkan oleh masyarakat tempatan, jatah tanah 

dan kebun lebih banyak dengan tidak adanya pungutan kepada masyarakat 

tempatan. Perlakuan khusus yang diterima masyarakat tempatan itu pada mulanya 

tidak menjadi persoalan oleh masyarakat lokal. Akan tetapi kurun waktu 1997-

2010 atau sejak krisis moneter terjadi di Indonesia kondisi desa yang aman dan 

damai mulai terusik dengan semakin banyaknya tuntutan dari masyarakat lokal 

terutama kepada masyarakat tempatan yang menyatakan bahwa “tanah dan rumah 

serta kebun yang mereka miliki merupakan tanah ulayat kami yang belum ada 

warkah jual beli lahan dari pemerintah”.  

Kesenjangan ekonomi terutama pasca lengsernya Presiden Soeharto dari 

kekuasaan pemerintahan Indonesia antara masyarakat lokal dan masyarakat 

tempatan semakin memuncak manakala resesi ekonomi secara terus menerus 

menimpa masyarakat Desa Sungai Golang (baca; Tanah Datar) pada tahun 1999 

dengan merosotnya harga karet (Rp. 1250/Kg tahun 1999) dan komoditi kebun 

lainnya. Disisi lain masyarakat tempatan dengan keuletan untuk menanam 

tanaman holtikultura di kebun dan pekarangan rumah mampu bertahan dan tidak 

terpengaruh untuk memperjual belikan aset dari pemerintah termasuk tanah. Tidak 

demikian dengan masyarakat lokal yang justru “tidak tahan” dengan godaan untuk 

bertindak secara praktis guna memenuhi “hasrat” ekonomi (membeli kebutuhan 

sehari-hari bahkan barang-barang sekunder lainnya) dengan cara menjual aset 

tanah dan bangunan. 

Selain itu sikap-sikap toleran yang selama kurun waktu 1986-1996 (awal 

masuk masyarakat trans jawa pada tahun 1986) terbangun justru mulai terusik 

akibat eksodus masyarakat lokal dari kampung induk (Desa Koto Medan) ke Desa 

Sungai Golang (baca; Tanah Datar) yang membangun rumah-rumah dan kebun 

dilahan-lahan yang memang bermasalah sejak mulanya (sebab pemerintah tidak 

memberikan sertifikat lahan dan bangunan kepada masyarakat transmigran). 

Istilah “tanah pusako” yang menjadi dasar perampasan tanah-tanah di desa trans 



tersebut semakin menguat ketika pemerintah desa tidak berupaya untuk menjadi 

penengah. Selain itu, kurun waktu 1998-2005 aksi-aski teror dengan pelempatan 

batu dan kayu ke rumah-rumah masyarakat jawa pada malam hari serta pemerasan 

dengan meminta uang kepada masyarakat jawa semakin tidak terkendali. Selama 

2 (dua ) tahun (1998-2000) masyarakat trans jawa selalu menjadi “bahan” 

intimidasi oleh oknum-oknum masyarakat lokal yang menginginkan mereka 

“angkat kaki” dari kampung “pusako”(pusako; warisan leluhur) mereka.  

Pemerintah (Kades dan aparatur desa) dalam konteks ini tidak mampu 

menjadi fasilitator dan cenderung pasif. Peran pemerintah yang seharusnya 

menjadi penengah dan pemberi rasa aman tidak berfungsi seperti yang 

diharapkan, laporan-laporan dari masyarakat hanya difasilitasi melalui mediasi 

tanpa ada pernyataan sikap dan kebijakan yang menggaransi rasa aman bagi 

masyarakat tersebut. Selain itu sikap primordialisme yang berlebihan (etnosentris) 

masyarakat lokal dengan tidak memberikan toleransi (sikap permisif) dan 

tenggang rasa menyebabkan timbulnya blok-blok dengan masyarakat tempatan 

yang tidak mampu menjalin relasi sosial yang baik dengan masyarakat lokal. 

Memang tidak semua masyarakat trans jawa yang menjadi korban “intimidasi” 

itu, mereka yang mampu membangun komunikasi dan relasi dengan menjalin 

hubungan persaudaraan atau menjadi bagian dari masyarakat adat justru mendapat 

perlakuan istimewa (dalam istilah melayu Koto Medan dinamakan “Begito-

Gito”). 

Berdasarkan pemaparan di atas berikut ringkasan penyebab konflik 

horizontal masyarakat lokal dengan masyarakat trans jawa di Desa Sungai Golang 

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu; 

 

1. Distribusi sumberdaya lahan yang tidak merata 

2. Distribusi pupuk dan peralatan pertanian yang tidak merata 

3. Minimnya penyuluhan serta keterlibatan pemerintah dalam memajukan 

ekonomi desa sehingga berdampak pada ketidakberdayaan masyarakat 

menghadapi krisis ekonomi terlebih pasca merosotnya harga karet. 

4. Perbedaan pola bekerja antara masyarakat trans jawa yang cenderung rajin 

dengan memanfaatkan lahan untuk berkebun guna menambah 

penghasilan dengan penduduk lokal yang cenderung tidak mau bekerja 

menyebabkan disparasi penghasilan antara masyarakat lokal dengan 

masyarakat trans. 

5. Perbedeaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. 

6. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 

7. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat 

terutama sejak masyarakat transmigran masuk. 

 

Selain itu, kebijakan pemerintah dengan menempatkan masyarakat 

transmigran di Desa Sungai Golang kurang memperhatikan karakteristik budaya 

dan adat-istiadat masyarakat setempat. Dalam hal ini pemerintah lebih memilih 

cara instan (“bedol desa”) untuk memindahkan masyarakat dari Jawa ke Riau 

dampaknya adalah beralihnya tradisi masyarakat lokal secara radikal dan 

menjamurnya tontonan tradisi jawa sangat berpengaruh pada emosionalitas dan 

perkembangan tradisi lokal. Kondisi ini yang justru berkembang pasca Soeharto, 

bahwa masyarakat lokal menginginkan masyarakat tempatan untuk mengikuti 



pola tradisi lokal (mereka sering mengungkapkan istrilah “dimana bumi dipijak 

disitu langit dijunjung”). Selain itu faktor-faktor berikut juga menjadi penyebab 

konflik horizontal antara masyarakat lokal dengan masyarakat tempatan di Desa 

Sai-Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

a. Etnosentrisme 

Sikap etnosentris sebagaimana penjelasan di atas merupakan sikap 

primordialis yang berlebihan karena setiap anggota masyarakat mengukur 

keadaan atau situasi berdasarkan nilai dan norma kelompoknya. Sikap ini 

yang kemudian berkembang kurun waktu 1998-2005 di Desa Sungai Golang 

Kecamatan Kelayang. 

 

b. Stereotip Etnik 

Stereotip etnik yaitu padangan (image) umum suatu kelompok etnis terhadap 

etnis lain. Cara pandang ini diterapkan tanpa pandang bulu terhadap semua 

anggota kelompok etnis yang distereotipkan, dampak cara pandang ini adalah 

masyarakat lokal menganggap masyarakat trans (khususnya jawa) sebagai 

musuh yang harus diusir dari kampung mereka. 

 

Polarisasi antar kelompok serta diferensiasi etnik agama dan ras juga 

faktor ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sarana produksi dan 

kekayaan berakibat luas pada interaksi sosial masyarakat Desa Sungai Golang 

yang mulai “tidak akur”. Terhitung kurun waktu 1998-2005 lebih dari 50% 

masyarakat transmigran jawa telah menjual aset-asetnya kepada orang yang mau 

membeli dengan cepat walaupun agak murah untuk dapat pindah dari desa 

tersebut. Berikut data penduduk trasmigran jawa yang menjual aset tanah dan 

bangunan dengan harga murah kurun waktu 1998-2005, mereka mendapatkan 

perlakuan intimidasi berupa pelemparan atap rumah pada malam hari, pemerasan, 

pencurian harta benda termasuk hasil kebun dan anak-anak mereka dimusuhi 

ketika bersekolah; 

 

Tabel 1. Aktifitas Penjualan Aset Penduduk Transmigran Jawa Tahun 1998-

2005 

No Nama Aset Tahun Penjual (Per KK) 

1 

 

Rumah dan Kebun 

 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

10 KK 

8 KK 

8 KK 

8 KK 

5 KK 

5 KK 

5 KK 

7 KK 



Sumber: Data Penelitian 2013 

 

Data di atas menunjukkan tingkat eksodus warga keluar dari Desa Sungai 

Golang, kondisi ini terjadi memang setelah munculnya reformasi yang telah 

menyediakan ruang yang lebih lebar bagi artikulasi pendapat dan kepentingan 

masyarakat pada umumnya. Masalahnya artikulasi pendapat dan kepentingan itu 

belum terlepas dari kesadaran blas state yang mengimplikasikan dehumanisasi. 

Kekeliruan negara dalam menerapkan kebijakan “penyeragaman” terutama 

penyeragaman desa menjadi blunder pemerintah karena kondisi ini justru menjadi 

bara api yang suatu waktu dapat menimbulkan konflik seperti halnya yang terjadi 

di Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

Bagi negara, kemajemukan dianggap sebagai potensi yang dapat 

mengganggu stabilitas politik. Karena itu negara perlu menyeragamkan setiap 

elemen kemajemukan dalam masyarakat sesuai dengan karsanya. Dengan segala 

kekuasaan yang ada padanya negara saat itu memang tidak segan-segan untuk 

menggunakan cara-cara koersif agar masyarakat taat pada kebijakan negara 

termasuk dalam hal ini masyarakat diminta untuk taat pada kebijakan transmigrasi 

yang merampas hak-hak ulayat mereka. Ketika negara dalam hal ini Soeharto 

tumbang atau mengalami defisit otoritas justru kesadaran masyarakat semakin 

menonjol dalam pola perilaku sosial dan politik. 

II. Peran Negara (Pemerintah) Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Antara 

Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tempatan di Desa Sungai Golang 

Kecamatan Kelayang Kabupaten INHU 

 

Proses konflik itu akan selalu terjadi di manapun, siapapun dan kapanpun, 

konflik merupakan realitas permanen dalam perubahan dan perubahan adalah 

realitas permanen dalam kehidupan. Konflik yang terjadi antara masyarakat lokal 

dengan masyarakat transmigran (tempatan) merupakan fenomena sosial yang 

terjadi akibat kesalahan pemerintah dalam menerapkan kebijakan transmigrasi. 

Selain itu, peran pemerintah yang sangat minim dalam hal ini pemerintah desa 

menjadi “legalitas” bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan kembali hak-hak 

mereka yang telah dirampas oleh negara (adat dan tanah) pada masa transmigrasi. 

Kekeliruan negara yang melakukan “penyeragaman” pembangunan 

berdampak luas tentunya bagi kehidupan masyarakat lokal (termasuk dalam hal 

ini masyarakat kampung Benio dan masyarakat kampung Koto Medan) yang 

harus menerima dengan terpaksa tradisi baru yang dibawa oleh masyarakat 

pendatang. Hukum-hukum adat yang selama beratus-ratus tahun mereka pakai 

dalam sekejap berganti dengan hukum dan norma baru seiring dengan masuknya 

negara dalam kehidupan mereka dan masuknya budaya baru yang dibawa oleh 

masyarakat transmigran. 

Dalam konteks penyelesaian konflik horizontal ini, peran negara dalam hal 

ini pemerintah baik pemerintah desa maupun kecamatan dan kabupaten tidak 

berperan sebagaimana kekuasaan yang melekat pada diri mereka. Upaya untuk 

tidak terlibat dalam konflik menjadi jalan tengah yang diambil oleh pemerintah 

dalam artian pemerintah mensyahkan intimidasi, pemerasan, teror dan lain-lain 

walaupun kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh beberapa kelompok namun 

dalam hal perwujudan negara yang bersandar pada hukum positif peran 

pemerintah itu menjadi salah. Namun terlepas dari itu, pemerintah tetap 



melakukan upaya-upaya menengahi konflik dengan melakukan tindakan-tindakan 

sebagai berikut; 

1. Mempercepat proses jual beli tanah dan bangunan masyarakat transmigran  

2. Mempercepat proses administrasi dan membantu mencarikan lokasi baru 

di daerah lain yang tingkat kerawanan konfliknya lebih kecil 

3. Membantu mencarikan pembeli tanah dan bangunan masyarakat 

transmigran. 

 

Kondisi masyarakat transmigran yang tidak mampu membangun relasi 

sosial dengan masyarakat lokal memang menjadi persoalan. Akan tetapi bagi 

masyarakat yang mampu membangun relasi sosial dengan masyarakat lokal 

sebagaimana penjelasan di atas justru mendapatkan keuntungan seperti dilibatkan 

dalam aktifitas adat dan budaya, diberikan nama suku dan gelar kehormatan serta 

dijadikan keluarga dalam satu suku tertentu. Berikut gambaran pembentukan 

relasi sosial masyarakat tempatan dan masyarakat lokal; 

 

 

Gambar 1.  Pembentukan Relasi Sosial Masyarakat Tempatan dan 

Masyarakat Lokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

 

 Berdasarkan analisis kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik 

horizontal antara masyarakat lokal dengan masyarakat tempatan disebabkan oleh 

pola distribusi sumberdaya-sumberdaya (modal, peralatan, lahan dll) yang tidak 

merata dan belum menerapkan prinsip keadilan. Selain itu, kebijakan negara yang 

melakukan penyeragaman dan mendistorsi budaya lokal menyebabkan kerawanan 

sosial terutama konflik semakin besar. Kondisi  terbukti dimana negara (otoriter di 

bawah Soeharto) mengalami krisis yang berujung pada jatuhnya rezim dan masuk 

rezim baru, masyarakat menuntut kembali hak-hak dasar mereka ketika hidup 

dalam wilayah adat dan budaya mereka sendiri kepada negara. Karena pemerintah 

Masyarakat lokal;4 Suku;  Suku Dupati, Suku 
Penyabungan, Suku Penghulu dan Suku  
Paduko 

Masyarakat Tempatan 
(Jawa, Minang, Batak dll) 

BEGITO-GITO  
(masuk suku 

Rapat Waghi 
(ninik mamak, ketua 
adat dll) 

POGI SADOKA MASUK 

SUKU 

(DITERIMA DALAM 

SUKU) 

DISERTAI ACARA 

SELAMATAN 



tidak mampu memenuhi tuntutan itu maka tuntutan itupun dilakukan langsung 

dengan menuntut masyarakat yang tinggal dalam wilayah adat mereka (dulunya) 

untuk “menyerahkan kembali” hak-hak ulayat dan pusako mereka. Sementara itu 

pemerintah enggan berbuat banyak karena tidak ingin status quo pemerintahannya 

terancam (Pemdes). 
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