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Abstract 

There is a social conflict between the Merpas Village Government and the community who 

claim the Laguna Samudera tourism land, this is based on the community thinking that 

they have never given it to the village, but they only lend and do not own it. This study 

aims to find out in depth the analysis of conflict over tourism land ownership. The research 

uses a qualitative descriptive method with a case study approach. The results of the study 

stated that: 1. The factors causing the occurrence of conflict were a. Differences in 

historical data on land clearing and the size of the cultivated land between the Merpas 

Village Government and the community claiming the land, b. Differences in the interests 

of the Merpas Village Government claiming land as village assets while the community 

claims it as inherited land and c. Structural differences in land tenure for Laguna Samudera 

Beach tourism between the two conflicting primary actors. 2. a. The primary actor 

involved in the conflict is the community who claims the land against the Merpas Village 

Government. b. The secondary actors are the Bintuhan District Court and the Kaur District 

National Land Agency. 3. The impact of the conflict, namely a. The breakdown of family 

relations formed due to marital ties between conflicting primary actors, b. The creation of 

groups, namely the community, led by Mr. Hasbullah claiming the land as inherited land 

and the Merpas Village Government, c. Public facilities for tourism at Laguna Samudera 

Beach are not maintained so that they are not suitable for use and d. There is no local 

revenue from Laguna Samudera Beach tourism to the Kaur Regency Government. 4. 

Conflict resolution is carried out by means of negotiation between the two conflicting 

parties but not meeting an agreement and litigation. 
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Abstrak 

Adanya konflik sosial antara Pemerintahan Desa Merpas dengan masyarakat yang 

mengklaim tanah pariwisata Laguna Samudera, hal ini didasari oleh masyarakat 

menganggap tidak pernah menghibahkan kepada Desa, tapi mereka hanya meminjamkan 

dan tidak untuk memiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam 

mengenai analisis konflik kepemilikan tanah pariwisata. Penelitian menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1. 

Faktor penyebab terjadinya koflik yaitu a. Perbedaan data sejarah pembukaan tanah dan 

ukuran tanah yang digarap antara pihak Pemerintah Desa Merpas dan masyarakat yang 

mengklaim tanah, b. Perbedaan kepentingan pihak Pemerintah Desa Merpas mengklaim 

tanah sebagai aset desa sedangkan pihak masyarakat mengklaim sebagai tanah warisan dan 

c. Perbedaan struktural penguasaan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera antara kedua 

belah pihak aktor primer yang berkonflik. 2. a. Aktor primer yang terlibat di dalam konflik 

yaitu masyarakat yang mengklaim tanah berhadapan dengan Pemerintah Desa Merpas. b. 

Aktor sekunder yaitu Pengadilan Negeri Bintuhan dan Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Kaur. 3. Dampak dari adanya konflik yaitu a. Retaknya hubungan kekeluargaan 

yang terbentuk karena ikatan perkawinan antara aktor primer yang berkonflik, b. 

Terciptanya kelompok-kelompok yaitu pihak masyarakat yang diketuai oleh bapak 

Hasbullah mengklaim tanah sebagai tanah warisan dan pihak Pemerintah Desa Merpas, c. 

Fasilitas umum pariwisata Pantai Laguna Samudera tidak terawat sehingga tidak layak 

untuk digunakan dan d. Tidak ada pendapatan asli daerah dari pariwisata Pantai Laguna 

Samudera ke Pemerintah Kabupaten Kaur. 4. Resolusi konflik dilakukan dengan cara yaitu 

adanya negosiasi antara kedua belah pihak yang berkonflik namun tidak menemui 

kesepakatan dan secara litigasi. 

 

Kata kunci: konflik sosial, masyarakat dan pemerintah desa, pariwisata. 

 

Pendahuluan 

Lokasi Kabupaten Kaur yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di 

sebelah baratnya memberikan keuntungan tersendiri, salah satunya sebagai destinasi 

pariwisata pantai seperti pariwisata Pantai Laguna Samudera yang terletak di Kecamatan 

Nasal tepatnya Desa Merpas. Pariwisata Pantai Laguna yang terkenal dengan pasir putih 

dan air laut yang jernih menjadikan pariwisata Laguna Samudera menarik untuk 

dikunjungi. 

Namun terjadi konflik tanah pariwisata Laguna Samudera antara Pemerintah Desa 
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Merpas dengan tujuh masyarakat yang mengklaim tanah sebagai tanah warisan (HA, DM, 

YR, SP, MS, IR dan AP ) yang telah sampai pada persidangan 31 maret 2020 di 

Pengadilan Negeri Bintuhan. Konflik tanah pariwisata Laguna Samudera antara pihak 

Pemerintah Desa Merpas dengan pihak masyarakat yang mengklaim tanah mencuat 

kepublik setelah berakhirnya kontrak pengelola pariwisata Pantai Laguna pada awal tahun 

2020 dari pihak pengontrak yaitu bapak Andre Prihardi pada perjanjian kontrak ini 

berlaku selama 20 Tahun, dari tanggal 10 Januari 2000 sampai dengan 10 Januari 2020. 

Menurut Laudjeng & Arimbi (dalam Zakie, 2019:41), Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan 

UUPA memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada negara atas sumber daya agraria 

dengan konsep yang dikenal dengan “hak menguasai oleh Negara” (selanjutnya HMN). 

Semula konsep ini dibuat untuk menghapus konsep domain verklaring yang diterapkan 

oleh pemerintah kolonial untuk “merebut” tanah yang dikuasai masyarakat hukum adat. 

Pada perkembangannya, HMN ini dalam penerapannya hampir sama dengan konsep 

domain verklaring pada masa kolonial. 

Dikutip dari berita online ebengkulu.com (11 Januari 2020), ahli waris memasang 

spanduk di lokasi objek wisata pantai Laguna Samudera Desa Merpas Kecamatan Nasal. 

Dalam spanduk tersebut, ahli waris menuliskan “Tanah ini dalam penguasaan ahli waris”. 

Pemasangan spanduk tersebut mendapat pengawasan dan pengamanan dari anggota 

Polsek Nasal yang dipimpin regu piket I, Aipda Andri F dan anggota. 

Selanjutnya, dikutip dari berita online bengkuluekspress.com (22 September 2020), 

perkara sengketa Laguna yang disidangkan oleh PN Bintuhan dengan hakim ketua 

Purwanta SH. Sempat diagendakan 14 kali persidangan sejak sidang pertama pada akhir 

Maret 2020. Terkait dengan putusan itu salah satu ahli waris yang memberikan kuasa 

yakni Sarpani Bin Said mengaku pihaknya mengajukan banding terhadap perkara yang 

sudah diputus oleh PN Bintuhan. 

Adanya konflik sosial antara Pemerintahan Desa Merpas dengan tujuh masyarakat 

yaitu HA, DM, YR, SP, MS, IR dan AP yang mengklaim tanah pariwisata Laguna 

Samudera yang didapat dari ahli waris, hal ini didasari oleh masyarakat menganggap 

tidak pernah menghibahkan kepada Desa, tapi mereka hanya meminjamkan dan tidak 

untuk memiliki. Sehingga ahli waris menilai tanah pariwisata Laguna masih milik mereka 

(masyarakat). 

Pemerintah desa memiliki otoritas tertinggi di desa yang menjadi wadah bagi 

masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakatnya, namun 
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ketika terjadi benturan yang menyebabkan konflik antara pemerintah desa (penguasa) 

dengan masyarakatnya (dikuasai) artinya dapat dikatakan distribusi otoritas atau 

kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya 

konflik sosial yang sistematis. 

Setelah berakhirnya pengelolaan pariwisata Pantai Laguna Samudera pada Januari 

2020 dari pihak ketiga. Masyarakat mengklaim tanah pariwisata tersebut sebagai milik 

keluarga mereka sedangkan, Pemerintah Desa Merpas mengklaim pariwisata Pantai 

Laguna sebagai aset desa. Masyarakat mengaku tanah tersebut dipinjamkan untuk 

dikelola menjadi destinasi pariwisata, namun mereka tidak mendapatkan kompensasi 

terkait dengan diserahkannya tanah Ujung Lancang (pariwisata Pantai Laguna Samudera) 

kepada pihak pengusaha atau pengontrak yaitu bapak AP. Saat itu pihak pengelola 

pariwisata Pantai Laguna Samudera memperoleh atau mendapatkan izin pengelolaan 

tanah Laguna menjadi pariwisata Pantai Laguna Samudera ketika Kabupaten Kaur masih 

menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Konflik sosial kepemilikan tanah pariwisata Laguna Samudera antara Pemerintah 

Desa Merpas dengan masyarakat telah dilakukan upaya mediasi oleh pihak Pengadilan 

Negri Bintuhan namun tidak menemui jalan keluar sehingga dilakukan cara litigasi. Hasil 

putusan lembaga negara ini pun tidak dapat meredam atau menyelesaikan konflik sosial 

kepemilikan tanah pariwisata Pantai Laguna, hal ini dibuktikan dengan pertama, 

masyarakat yang mengklaim tanah Laguna tidak menerima hasil putusan yang 

dikeluarkan oleh hakim sebagai penegak hukum dan kedua, tidak ada kejelasan yang 

ditetapkan atas kepemilikan tanah pariwisata Laguna Samudera tersebut. 

 

Konflik penguasan tanah pariwisata di Desa Merpas telah menciptakan konflik 

sosial dimana masyarakat menginginkan perubahan penguasaan atas tanah (mengklaim 

tanah warisan) sedangkan Pemerintah Desa dengan kekuasaanya mengklaim pariwisata 

tersebut milik desa.Tanah pariwisata pantai Laguna Samudera yang dikonflikkan ini 

luasnya sekitar 7 (tujuh) Hektar, dalam kegiatan untuk penyelesaian konflik terkait 

dengan klaim hak milik tanah Laguna Samudera dilakukan pemasangan 12 patok tapal 

batas dengan rincian yakni 142 meter, 103 meter, 41 meter, 36 meter, 36 meter, 100 

meter, dan terakhir 111 meter, sementara untu 4 titik berikutnya tidak dilakukan 

pemasangan patok karena sudah mentok ke bibir pantai. 

Pariwisata pantai Laguna Samudera setelah dilakukan pengukuran hasil pengukuran 

lahan sepadan pantai milik negara 100 meter dari pantai hampir 90 persen pariwisata 
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pantai Laguna Samudera masuk Garis Sepadan Pantai. Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai menyebutkan bahwa 

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional 

dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat. 

Pihak masyarakat yang mengklaim tanah Pantai Laguna Samudera berinisial H Bin 

Bustami (alm), D I Bin Ali Rahman (alm), Y Bin Sarkawi (alm), S Bin Lamtain (alm), M 

Bin M Tahir (alm), I Bin Abddul Rani (alm) dan S Bin Saait (alm). Dikutip dari berita 

online Jou-rnal.com (23 juli 2020) Peradi dari Betris Dwianti, SH Cs yang merupakan 

kuasa hukum tergugat mengatakan, proses sidang lapangan perlu, menurut penggugat dan 

tergugat merupakan keharusan guna memastikan klaim atas masing-masing pihak. 

Dari uraian latar belakang diatas maka fokus penelitian ini yaitu 1. Apa penyebab 

konflik sosial kepemilikan tanah pariwisata Laguna Samudera antara masyarakat dengan 

Pemerintah Desa Merpas? 2.Siapa saja aktor yang terlibat di dalam konflik kepemilikan 

tanah pariwisata Laguna Samudera di desa Merpas? 3. Bagaimana dampak konflik sosial 

kepemilikan tanah pariwisata Laguna Samudera antara masyarakat dan Pemerintah Desa 

Merpas? 4. Bagaiman upaya dalam menyelesaikan konflik sosial kepemilikan tanah 

pariwisata Laguna Samudera antara masyarakat dan Pemerintah Desa Merpas? 

Metode penelitian 

Lokasi penelitian di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya 

di Desa Merpas. Penelitian telah dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai Agustus 

2021 yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu pra penelitian, penyusunan proposal dan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. 

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi 

sebagai teknik utama dalam pengumpulan data penelitian. Informan dalam penelitian ini 

ditentukan dengan teknik non proabilitas atau tidak acak, yaitu secara purposive sampling 

artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian 

ini yaitu: 1. Kepala desa Merpas. 2. Sekretaris desa merpas. 3. Masyarakat mengklaim 

tanah Laguna Samudera. 4. Sesepuh desa atau tetua desa Merpas. 5. BPN Kabupaten 

Kaur. 6. Pengadilan Negri Bintuhan. 7. Pihak pengontrak atau pengelola pariwisata Pantai 

Laguna Samudera. 
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Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama 

lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, 

bukan linier. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data peneliti 

menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, meringkas 

data dan penyajian data. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Kepemilikan Tanah  Pariwisata 

Pantai Laguna Samudera 

Menurut Safithri (dalam Anas, dkk, 2019:139) di Indonesia ada lima sumber 

konflik utama, yakni: pertama, sumber konflik struktural yang berkaitan dengan 

kebijakan dan pengambilan keputusan yang salah dari pemerintah pusat kepada daerah. 

Kedua, sumber konflik kepentingan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan 

ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan. Ketiga, sumber konflik nilai, berkaitan 

dengan persoalan adat, ideologi dan interpretasi nilai agama. Keempat, konflik sosial 

psikologis, berkaitan dengan persoalan salah persepsi, streotipe, sikap yang negatif dan 

persoalan identitas kelompok dan daerah. Kelima, konflik data, berhubungan dengan 

interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data wujudnya sangat jelas misalnya pada 

manipulasi sejarah, sejarah dikonteks ulang kondisi saat ini. Konflik sosial kepemilikan 

tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera antara masyarakat yang mengklaim tanah 

dengan Pemerintah Desa Merpas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, faktor 

perbedaan data kedua, faktor kepentingan dan ketiga, faktor struktural. 

 

a. Faktor Perbedaan Data 

Fuad & Maskanah menjelaskan bahwa konflik data, terjadi ketika seseorang 

mengalami kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang 

bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai data yang relevan, 

menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata cara 

pengkajian yang berbeda (dalam dimas dkk, 2017:229). 

Faktor penyebab perbedaan data merupakan salah satu faktor penyebab konflik 

yang timbul dari adanya perbedaan informasi yang diterima atau didapat oleh 
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seseorang atau kelompok orang tentang suatu objek. Ketika seseorang atau kelompok 

orang saling berhadapan terhadap suatu objek dengan perbedaan informasi yang 

dimiliki atau diterima tentang suatu objek tersebut dapat menyebabkan terjadinya 

perbedaan pendapat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. 

Konflik sosial kepemilikan tanah Ujung Lancang atau dikenal oleh masyarakat 

luas sebagai pariwisata Pantai Laguna Samudera antara masyarakat yang mengklaim 

tanah dengan pemerintah Desa Merpas merupakan konflik yang timbul akiat adanya 

perbedaan data. Artinya, terdapat perbedaan informasi antara kelompok masyarakat 

yang mengklaim tanah sebagai tanah warisan dari orang tua dengan kelompok 

pemerintah Desa Merpas, salah satunya yaitu perbedaan informasi mengenai sejarah 

pembukaan tanah Ujung Lancang. 

1. Versi Kelompok Masyarakat Yang Mengklaim Tanah 

A. Sejarah Pembukaan Tanah Ujung Lancang 

Pertama kali pembukaan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera yang 

dahulu dikenal masyarakat sebagai tanah Ujung Lancang dibukak pada tahun 

1960an oleh orang tua dari masyarakat yang mengklaim tanah yaitu Bustami, Ali 

Rahman, Syarkawi, Lamtain, M. Tahir, Abdul Rani, dan Said. Kemudian 

ditinggalkan karena terjadi serbuan gajah dan babi hutan yang pada saat itu orang 

tua dari masyarakat yang mengklaim tanah memanfaatkan tanah Ujung Lancang 

sebagai kebun yang ditanami dengan kelapa, palawija dan sayur sayuran, sehingga 

masyarakat mengklaim tanah Ujung Lancang atau saat ini dikenal sebagai 

pariwisata Pantai Laguna Samudera sebagai tanah warisan dari orang tua mereka. 

“Sekitar tahun 1960anlah di bukak waktu itu setelah ditanami, ade juge ditanami 

niur anye hamenye juge ade waktu itu: babi ade gajah jadi habis, ulih ade juge 

ketakutan dengan gajah ditinggalkan. Cuma sekalitulah tanah itu dibukak sebelum 

jadi laguna ini, hanye urang-urang itulah yang mbukaknye dade urang lain” 

Artinya: 

“Sekitar tahun 1960an tanah Ujung Lancang pernah dibuka atau digarap satu kali 

sebelum menjadi pariwisata Pantai Laguna Samudera oleh orang tua dari ahli waris 

dengan ditanami sayur-sayuran namun ada juga yang menanam Kelapa namun 

terjadi serangan hama yaitu Babi Hutan dan Gajah sehingga tanaman yang ditanam 

rusak, dikarenakan adanya rasa ketakutan terhadap gajah kebun yang telah dibukak 

atau digarap tersebut kemudian ditinggalkan” 

(wawancara dengan YR/25/08/2021) 

 

Setelah lama ditinggalkan karena serbuan Gajah dan Babi Hutan pada tanaman 
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yang telah ditanam. Pada zaman Kepala Desa Merpas bapak Suarti, ada keinginan atau 

inisiatif untuk menjadikan tanah Ujung Lancang sebagai destinasi pariwisata hal ini 

didasari karena tanah Ujung Lancang sudah lama ditinggalkan dan sudah menjadi hutan 

sehingga dikumpulkan masyarakat Desa Merpas oleh bapak Suarti untuk membahas 

tentang penggunaan tanah Ujung Lancang menjadi objek pariwisata. 

“Pembukaan lahan dulu masih pade Pati Abdul Rani, pade zaman Suarti pernah ade 

ngumpulkan seluruh masyarakat yang ade di sini (desa merpas). Suarti berinisiatif 

ngumumkan dengan masyarakat ndak mbukak objek wisata di laguna tu dengan 

pembukak lahan tu, pati Suarti tu be’asan dengan pembukak tapi nye secara umum 

ngumpulkan masyarakat” 

Artinya: 

“Pembukaan tanah ujung lancing pertama kali pada zaman Depati Abdul Rani. 

Karena telah lama ditinggalkan di zaman Kepala Desa Merpas bapak Suarti 

dikumpulkan seluruh masyarakat Desa Merpas untuk membahas tentang pembuatan 

objek wisata di tanah Ujung Lancang. Kepala Desa Merpas bapak Suarti meminta 

izin kepada masyarakat yang pernah membuka tanah Ujung Lancang sebelumnya 

namun secara umum ia mengumpulkan seluruh masyarakat Desa Merpas” 

(Wawancara dengan MA, 21/08/2021) 

Mulai pada tahun 1999 di zaman Kepala Desa Merpas yaitu bapak Latahzan 

tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera ada seorang pengusaha dari Lampung 

berinisial AP tertarik untuk mengembangkan pariwisata Pantai Laguna Samudera, 

setelah adanya pembahasan mengenai pariwisata Pantai Laguna Samudera antara AP 

dan Kepala Desa Merpas yang saat itu dijabat oleh Latahzan kemudian diadakanlah 

musyawarah desa kembali, atas dasar musyawarah Desa tanah Ujung Lancang 

diserahkan kepemilikan dan penggelolaannya Kepada Desa. sehingga pada Kamis, 6 

Januari 2000 pariwisata Pantai Laguna Samudera dikontakkan selama 20 tahun 

kepada AP. 

B. Ukuran Tanah Yang Digarap Atau Dibuka Oleh Orang Tua Masyarakat Yang 

Mengklaim Tanah 

Pada awal pembukaan tanah Ujung Lancang para orang tua dari masyarakat 

yang mengklaim tanah, membuka tanah Ujung Lancang sebelum ditinggalkan 

karena adanya serbuan gajah dan babi hutan dengan ukuran sebagai berikut: 

Bustami (Alm) merupakan orang tua dari HA, memiliki bidang tanah dengan luas 

kurang lebih (±) 6.993 M2, dengan batas-batas: 

1. Selatan berbatasan dengan Pantai. 
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2. Utara berbatasan dengan tanah Said. 

3. Barat berbatasan dengan Pantai. 

4. Timur berbatasan dengan tanah M. Tahir. 

Ali Rahman (Alm) merupakan orang tua dari DM, memiliki bidang tanah dengan 

luas kurang lebih (±) 6.993 M2, dengan batas-batas: 

1. Selatan berbatasan dengan tanah Said. 

2. Utara berbatasan dengan tanah Syarkawi. 

3. Barat berbatasan dengan Pantai. 

4. Timur berbatasan dengan tanah M. Tahir dan tanah Abdul Rani. 

Syarkawi (Alm) merupakan orang tua dari YR dan MI merupakan kakak kandung dari 

YR, memiliki bidang tanah dengan luas kurang lebih (±) 8.400 M2, dengan batas-batas: 

1. Selatan berbatasan dengan tanah Ali Rahman. 

2. Utara berbatasan dengan tanah bekas Abu Talib sekarang menjadi Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI). 

3. Barat berbatasan dengan Pantai. 

4. Timur berbatasan dengan tanah Iskandar. 

Lamtain (Alm) merupakan orang tua dari SP, memiliki bidang tanah dengan luas 

kurang lebih (±) 7.375 M2, dengan batas-batas: 

1. Selatan berbatasan dengan tanah M. Tahir. 

2. Utara berbatasan dengan tanah Heri Susanto dan Suruno. 

3. Barat berbatasan dengan tanah Abdul Rani. 

4. Timur berbatasan dengan Jalan Suto. 

M.Tahir (Alm) merupakan orang tua dari MS, memiliki bidang tanah dengan luas 

kurang lebih (±) 5.279 M2, dengan batas-batas: 

1. Selatan berbatasan dengan Pantai. 

2. Utara berbatasan dengan tanah Lamatain dan tanah Abdul Rani. 

3. Barat berbatasan dengan tanah Bustami, tanah Said, dan tanah Ali Rahman. 

4. Timur berbatasan dengan Jalan Suto. 
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Abdul Rani (Alm) merupakan orang tua dari IR, memiliki bidang tanah dengan luas kurang 

lebih (±) 8.413 M2, dengan batas-batas: 

1. Selatan berbatasan dengan tanah M.Tahir. 

2. Utara berbatasan dengan tanah Baharudin. 

3. Barat berbatasan dengan Jalan Masuk Laguna dan tanah Syarkawi. 

4. Timur berbatasan dengan tanah Lamatain. 

Said (Alm) merupakan orang tua dari AP, memiliki bidang tanah dengan luas kurang 

lebih (±) 6.993 M2, dengan batas-batas: 

1. Selatan berbatasan dengan tanah Bustami. 

2. Utara berbatasan dengan tanah Ali Rahman. 

3. Barat berbatasan dengan Pantai. 

4. Timur berbatasan dengan tanah M. Tahir. 

2. Versi Kelompok Pemerintah Desa Merpas 

A. Sejarah Pembukaan Tanah Dan Ukuran Tanah Yang Digarap Atau Dijadikan 

Lahan Oleh Masyarakat Desa Merpas 

Pembukaan tanah Ujung Lancang pertama kali dibuka dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat Desa Merpas pada saat itu Desa Merpas dulunya sebagai wilayah Dusun 

Muara Nasal, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu 

selatan. Tanah Ujung Lancang pada saat itu merupakan hutan lebat dan ditumbuhi 

dengan pohon-pohon besar. Pada sekitar tahun 1960an di zaman Depati Abdul Rani 

mengajak masyarakat untuk menggarap tanah ujung lancang, hal ini dilakukan karena 

pada saat itu merupakan masa paceklik. 

Tahun 1960an merupakan pertama kali tanah Ujung Lancang digarap oleh 

masyarakat Desa Merpas yang berkisar kurang lebih 40 Kepala Keluarga dengan 

ditanami palawija dan sayur-sayuran, namun baru satu kali masyarakat memanen hasil 

tanaman yang di tanam, ketika masyarakat telah bercocok tanam untuk kali kedua 

terjadi serangan hama Gajah dan Babi Hutan sehingga, tanaman yang ditanam oleh 

masyarakat gagal panen selain itu adanya rasa ketakutan Gajah ataupun Babi Hutan 

menyerang masyarakat yang sedang menggarap kebun di tanah Ujung Lancang 

tersebut. Kemudian tanah Ujung Lancang yang telah dibuka dan ditanami oleh 
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masyarakat Desa Merpas ditinggalkan. Seperti  yang disampaikan oleh bapak AH 

sebagai kepala Desa Merpas sementara tahun 2019-2021: 

“Dimulai berkisar pada Tahun 1960 Zaman Pasirah Kepala Marga yaitu Depati 

Abdul Rani, masyarakat Merpas dilanda paceklik kemudian secara bersama-sama 

berinisiatif membuka tanah di Ujung Lancang tersebut, masing-masing dengan 

ukuran depa 15 X 20, satu depa berkisar kurang lebih 

1,5 meter jadi 1,5X15X 20=450 meter atau kurang lebih setengah Hektar ditanami 

Palawija oleh ± 40 KK (Kepala Keluarga) warga Desa Merpas”. (wawancara 

dengan AH, 24/08/2021) 

 

Pada tahun 1978 tanah Ujung Lancang atas kesepakatan bersama Kepala Desa 

Merpas dan seluruh masyarakat Desa Merpas untuk memanfaatkan tanah Ujung 

Lancang yang telah lama terbengkalai dan masuk ke dalam wilayah administrasi Desa 

Merpas untuk dimanfaatkan menjadi tempat rekreasi masyarakat khususnya masyarakat 

Desa Merpas dan sekitarnya, karena itu diadakan musyawarah desa untuk mendapatkan 

kesepakatan dengan masyarakat yang pada tahun 1960-an pernah menggarap tanah 

tersebut untuk kembali digunakan menjadi aset (Pendapatan) Pemerintahan Desa 

Merpas yang saat itu dikelola oleh Damhuri dari tahun 1978 sampai pada tahun 1998. 

Tahun 1999 Ada seorang pengusaha dari Lampung berinisial AP tertarik untuk 

mengembangkan pariwisata Pantai Laguna Samudera, setelah adanya pembahasan 

mengenai pariwisata Pantai Laguna Samudera antara AP dan Kepala Desa Merpas yang 

saat itu dijabat oleh Latahzan. Kemudian diadakanlah musyawarah Desa Kembali, atas 

dasar musyawarah desa tanah Ujung Lancang diserahkan kepemilikan dan 

penggelolaannya kepada Desa Merpas. sehingga pada Kamis, 6 Januari 2000 pariwisata 

Pantai Laguna Samudera dikontakkan selama 20 tahun kepada bapak AP. 

Setelah kontrak pariwisata Pantai Laguna Samudera dengan pengusaha dari 

Lampung berakhir pada 10 Januari 2020 pariwisata Pantai Laguna Samudera kembali 

dikontrakkan kepada pihak ketiga yaitu bapak Supar selama 1 tahun. Kontrak yang 

dibuat oleh Kepala Desa Merpas yaitu bapak AH dengan pihak ketiga bapak Supar 

dilakukan secara lelang dimana kontrak tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera 

selama 1 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai 2021 dengan nominal Rp 50.000.000 

(lima puluh juta rupiah). 

2. Faktor Kepentingan 

Konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dan Pemerintah Desa Merpas 

terhadap kepemilikan tanah pariwisata pantai laguna samudera, juga didorong oleh 
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adanya faktor kepentingan. Kedua belah pihak baik pihak masyarakat yang mengklaim 

tanah maupun Pemerintah Desa Merpas memiliki kepentingan terhadap tanah Ujung 

Lancang yang sangat berkaitan erat dengan masalah subsentif yaitu uang dan hak 

kepemilikan atas sumberdaya (tanah). 

Tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera atau tanah Ujung Lancang merupakan 

tanah yang belum terdaftar baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan ke kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupten Kaur. Seperti yang di sampaikan oleh bapak FH: 

“Hingga saat ini tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera belum ada produk kami baik 

hak milik, hak guna usaha maupun yang lainnya.” 

(wawancara dengan FH, 27/07/2021) 

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata Pemuda 

Dan Olahraga Kabupaten Kaur akan melakukan program pembangunan fasilitas 

pariwisata namun alas hak kepemilikan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera atau 

Ujung Lancang tersebut tidak jelas kepemilikannya. saat itu Kepala Desa Merpas dijabat 

oleh Darul Quthni memanggil masyarakat yang mengetahui sejarah tanah Ujung Lancang 

tersebut sehingga dilakukanlah hibah tanah Ujung Lancang kepada Kepala Desa Merpas. 

Seperti yang disampaikan oleh bapak MA dan bapak MS: 

“Diadekanlah Rapat desa ndai rapat tadi dapatlah 11 urang yang memiliki tanah 

ujung lancang tu termasuk jeme 7 (tujuh) anak ahli waris ni yang mbak kini 

sehingge diadekanlah hibah ndai jeme 11 tadi tapi, menurut kami hibah itu de 

sempurna ke’ene denyebutkan luasnye anye nyebutkan batasnye saje selain itu yang 

tande tangan tu ade juge yang ayin jeme e ade yang menantu e ade anak e” 

Artinya: 

“Diadakan rapat desa, dengan adanya rapat desa tersebut terdapat 11 (sebelas) orang 

yang memiliki tanah Ujung Langcang termasuk 7 (tujuh) orang yang berkonflik 

dengan pemerintah desa merpas saat ini. Setelah diketahui pemilik tanah Ujung 

Lancang untuk menindak lanjuti dari adanya rapat desa sebelumnya dari sebelas 

orang tersebut diminta untuk menghibahkan tanah Ujung Lancang kepada Desa 

Merpas. Namun menurut masyarakat yang mengklaim tanah bahwa hibah tersebut 

tidak sempurna hal ini dikarenakan didalam hibah tanah Ujung Lancang tidak tertera 

luas dari tanah hanya tertulis batas-batas dari tanah Ujung Lancang selain itu yang 

bertanda tangan tidak semua orang yang menghibahkan seperti diwakilkan oleh 

menantu atau anak dari orang yang menghibahkan” (wawancara dengan MA, 

21/08/2021) “Uluk aku dalam hibah tu yang nande tangan i adik bibai ku kalu 

jarnawi anak menantunye” 

Artinya: 

“Seperti saya yang menanda tangani dalam surat hibah tersebut diwakilkan oleh adik 

dari istri saya, sedangkan Jarnawi diwakilkan oleh anak menantunya” 
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(wawancara dengan MS 21/08/2021) 

Untuk membuktikan kepemilikan tanah Ujung Lancang secara historis pada 

tahun 2013 tujuh masyarakat yaitu bapak HA, DM, MI, SP, MS, IR dan AP 

mengklaim tanah sebagai ahli waris melakukan pengukuran tanah sedangkan empat 

masyarakat yang menandatangani hibah pada tahun 2012 sebelumnya tidak mampu 

membuktikan letak batas kepemilikan orang tuanya. Pengukuran tanah dengan 

penentuan tapal batas ini dilakukan oleh tujuh masyarakat yang mengklaim tanah 

sebagai warisan dari orang tua mereka disaksikan oleh Sekretaris Desa Merpas yaitu 

Helda Ersan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Merpas bapak Darul Quthni dan 

ketua BPD Desa Merpas bapak Mattahirin. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

MA sebagai pengacara dari pihak masyarakat yang mengklaim tanah: 

“Tanah bak kami memang ade di situ khusus tujuh masyarakat ni berinisiatif tian 

ngukur, masing masing ndai tian ngukur: tanah kami disini, tanah bak kami disini 

ndai tian tujuh ni tadi, ndai tian empat ni de sanggup mbuktikan dimane letaknye 

sedangkan ndai tian tujuh ni tian sanggup mbuktikan secara historis dade sengketa 

antara tian tujuh ni batas-batas e. Hasil ndai 2013 tu dalam bentuk berita acara 

ditande tangani ulih pak Darul. Surat berita acara tu pade intinye menyatakan 

bahwa memang ahli waris dari tanah ujung lancang tu, bahwa kepemilikan tanah 

ujung lancang tu memang untuk tian tujuh ni, tian lah melakukan pemasangan patok 

batas itu intinye dan itu dade protes maupun konflik dengan masyarakat desa 

merpas temasuk tian lime yang sebelumnye” 

Artinya: 

“Tanah orang tua kami memang ada di tanah Ujung Lancang. Terkhusus tujuh 

masyarakat yang mengklaim tanah sebagai warisan berinisiatif melakukan 

pengukuran tanah sedangkan dari empat masyarakat yang menandatangani hibah 

pada 2012 tidak mampu membuktikan letak batas kepemilikan dari orang tuanya. 

Hasil dari pengukuran tanah oleh tujuh masyarakat yang mengklaim pada tahun 

2013 dibuatkan kedalam surat berita acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa 

Merpas bapak Darul Quthni. Dalam surat berita acara tersebut pada intinya 

bertuliskan bahwa kepemilikan tanah Ujung Lancang merupakan tanah dari tujuh 

masyarakat yang mengklaim tanah, tujuh masyarakat tersebut telah melakukan 

pemasangan patok batas atau tapal batas. Adanya surat berita acara yang disahkan 

oleh Kepala Desa Merpas tidak ada protes maupun konflik dengan masyarakat Desa 

Merpas khususnya, termasuk lima masyarakat masyarakat yang menandatangani 

hibah pada tahun 2012” (wawancara dengan MA, 21/08/2021) 

Pariwisata Pantai Laguna Samudera merupakan pariwisata andalan di 

Kabuaten Kaur yang mulai dikenal oleh masyarakat luas khususnya masyarakat 

Provinsi Bengkulu. Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga dari tahun 2014-2018 telah beberapa kali melakukan negosiasi 

terhadap masyarakat yang mengklaim tanah agar tanah tersebut dihibahkan kepada 

Pemerintah Kaupaten Kaur namun, negosiasi antara Pemerintah Daerah dan 
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masyarakat yang mengklaim tanah Ujung Lancang tersebut tidak pernah menemui 

titik terang. Seperti yang dijelaskan oleh bapak MA sebagai berikut: 

“Singkat cerite tian tujuh ni lah beberapke kali di undang ke kecamatan nasal pade 

intinye kicik dikecamatan itu sebagai perpanjangan ndai pemda ngajak jeme tujuh 

ini untuk ngenjukkan tanah itu, aw jeme tujuh ini pade perinsipnye kalu jeme 

bepeham tu ayin care belande: kemane kami ni kelak, lukmane anak cucung kami ni 

kelak, ape yang kami dapat ndai situ jadilah lah 20 tahun ini tebengkalai. Singkat 

cerite mentok pehaman di situ (di kantor kecamatan nasal)” 

Artinya: 

“Singkat cerita dari tujuh masyarakat yang mengklaim tanah telah beberpa kali di 

undang ke Kecamatan Nasal dimana Kecamatan Nasal ini sebagai perpanjangan 

tanagan dari Pemerintah Kabupaten Kaur mengajak tujuh masyarakat yang telah 

membuat surat berita acara pada tahun 2013 utuk menghibahkan tanah Ujung 

Lancang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Dari hasil pembahasan antara tujuh 

masyarakat dengan Kecamatan Nasal tidak menemui titik tengah atau kesepahaman” 

(wawancara dengan MA, 21/08/2021) 

Setelah bapak Darul Quthni habis masa jabatan sebagai Kepala Desa Merpas pada 

tahun 2019 dan digantikan oleh bapak Amir Hamzah sebagai Kepala Desa Merpas 

sementara, masyarakat yang mengklaim tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera atau 

Ujung Lancang tersebut pada tanggal 11 Januari 2020 memasang spanduk di depan dan 

jalan keluar dari pariwisata Pantai Laguna Samudera, dalam spanduk tersebut 

masyarakat yang mengklaim tanah menuliskan, “Tanah ini dalam penguasaan ahli 

waris (keluarga besar)”. Hal ini sebagai bentuk pengakuan dari tujuh masyarakat 

yang mengklaim tanah Ujung Lancang tersebut sebagai tanah warisan dari orang tua 

mereka. 

Setelah kontrak pariwisata pantai Laguna Samudera dengan pihak bapak AP telah 

berakhir pada 10 januari 2020 di masa jabatan bapak Amir Hamzah sebagai Kepala 

Desa Merpas, tanah Ujung Lancang atau pariwisata Pantai Laguna Samudera yang 

berstatus masih dalam sengketa antara masyarakat yang mengklaim tanah sebagai tanah 

warisan dengan pihak Pemerintah Desa Merpas tersebut kemudian dikontrakkan 

kembali kepada bapak Supar selama 1 tahun, kontrak tersebut dilakukan dengan cara 

lelang namun dengan adanya kontak tersebut pihak masyarakat mencurigai bahwa 

pihak Pemerintah Desa ingin menguasai tanah Ujung Lancang. Seperti yang 

disampaikan oleh bapak MA: 

“Amir hamzah dengan beserta kroni-kroninye ngadekan lelang bahwe berhubung 

kontrak dengan andre lah habis siape yang ndak ngontraknye, faktanye kontrak tu 

lah didesain sedemikian rupe de berjalan terbuka. Kami de ngikut tapi informasi 

tetibe malam itu tetibe lah jadi dengan ragah itu” 
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Artinya: 

“Bapak amir hamzah bersama dengan pihaknya mengadakan lelang kontrak 

pariwisata pantai laguna samudera, hal ini dikarenakan kontrak sebelumnya dengan 

bapak andre telah habis. Faktanya menurut masyarakat yang mengklaim tanah 

kegiatan lelang kontrak itu telah di design dan tidak terbuka. Pihak masyarakat yang 

mengklaim tanah tidak mengikuti namun menurut informasi yang didapat oleh pihak 

masyarakat yang mengklaim tanah kegiatan lelang terjadi pada malam hari dengan 

secara tiba-tiba”(wawancara dengan MA, 21/08/2021)  

Dengan tidak ada titik temu didalam upaya negosiasi antara masyarakat yang 

mengklaim tanah dengan pihak Pemerintah Desa Merpas terhadap kepemilikan tanah 

Ujung Lancang pada akhirnya pihak masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa 

hukumnya Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy., M.H., Andry Miko Tiyuza, S.H., dan Saman 

Lating, S.H., para Advokat tersebut dari Kantor Hukum For Justice Rafflesia, beralamat 

di Jalan Musium 04 No. 9, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan 

Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang telah mendaftarkan 

permasalahan kepemilikan tanah Ujung Lancang atau  yang lebih  dikenal  masyarakat  

luas  sebagai  pariwisata  Pantai  Laguna  Samudera ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Bintuhan tanggal 3 Maret 2020 di bawah register Nomor 10/SK.Pdt/2020/PN Bhn, 

dimana pihak masyarakat yang mengajukan gugatan berjumlah tujuh orang yaitu HA, 

DM, YR, SP, MS, IR dan AP dimana pihak masyarakat pada permasalahan konflik 

kepemilikan tanah Ujung Lancang yang telah sampai pada Pengadilan Negeri Bintuhan 

disebut sebagai para penggugat. 

Konflik sosial yang terjadi diantara Pemerintah Desa Merpas dengan masyarakat 

yang menuntut kepemilikan tanah Ujung Lancang sebagai warisan dari orang tua mereka 

yang pada saat ini telah menjadi pariwisata Pantai Laguna Samudera merupakan konflik 

kepentingan, artinya kedua belah pihak bertindak atas dasar kepantingan kelompoknya, 

serta salah satu pihak merasa dirugikan sehingga menimbulkan penguasaan dengan cara 

memasang spanduk di areal pariwisata Pantai Laguna Samudera dan tindakan lainnya. 

Segala tindakan yang diarahkan kepada pihak lawan, tidak lain adalah untuk menuntut 

kepentingan. 

3. Faktor Struktural 

Menurut Fuad dan Maskanah dalam Dimas, dkk (2017:230) konflik struktural, 

terjadi ketika adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap 

sumberdaya, pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan 

kebijakan umum, biasanya memiliki peluang untuk meraih akses dan melakukan 
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kontrol sepihak terhadap pihak lain. 

Pada tangal 7 Juli 1999 Pemerintah Desa Merpas membuat Nota Kesepakatan 

dengan Pihak Ketiga bapak AP mengenai Pengembangan Pariwisata pada Tanah Ujung 

Lancang, menindaklanjuti Nota Kesepakatan tersebut pada tanggal 6 Januari 2000 

dilakukan Perjanjian Kontrak Lahan (Lampiran 2) antara bapak AP dengan Pemerintah 

Desa Merpas. Pihak masyarakat yang mengklaim tanah Ujung Lancang menyatakan 

bahwa para pemilik atau pembuka tanah Ujung Lancang tidak pernah dilibatkan dalam 

Perjanjian Kontrak Lahan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh bapak MA sebagai 

pengacara dari pihak masyarakat yang mengklaim tanah sebagai warisan: 

“Tahun 1999 ade pembahasan antare latahzan dengan andre tu anye lum ade 

kontrak itu, cuman pembahasan dengan siape dan berape urang pak latahzan kami 

detahu pastinye tapi mungkin nye lah ade mbahas dengan perangkatnye, dengan 

memanggil pak andre tu ndai lampung melalui zuryanto. Ibaratnye pak latahzan ni 

berhungungan dengan zuryanto,zuryanto ni sebagai penghubung dengan pak andre 

tu kerene zuryanto ni masih semaruan dengan pak andre tu. Jadi melalui segalenye 

ni zuryanto dengan pak kades untuk khusus kontrak. Singkat cerite kemungkinan 

andre tu juge dedatang kemungkinan, nye hanye terime jadi weh” 

Artinya: 

“Pada tahun 1999 terjadi pembahasan atara bapak Latahzan dengan bapak Andre 

Prihardi tentang tanah Ujung Lancang. Namun masyarakat yang mengklaim tanah 

tidak tahu melibatkan siapa saja didalam pembahasan tersebut tapi mungkin sudah 

terjadi pembahasan antara kepala desa dengan perangkatnya. Pembahasan tentang 

tanah Ujung Lancang antara Kepala Desa Merpas dengan bapak Latahan melalui 

bapak Zuryanto. Bapak zuryanto merupakan sebagai penghubungan antara Kepala 

Desa Merpas kepada bapak Andre Prihardi”(wawancara dengan MA, 21/08/2021) 

  Kontrak tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera dengan pihak ketiga pada 10 

Januari 2000, uang kontrak yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Desa 

Merpas dengan sistem pertahun dimana untuk 5 (lima) tahun pertama dibayar dimuka 

sebesar Rp 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahun selanjutnya hingga 

kontrak berakhir dibayar pertahun. Uang kontrak dengan pihak ketiga tersebut 

digunakan oleh Pemerintah Desa Merpas untuk pembangunan fasilitas umum yaitu 

masjid yang ada di seluruh Desa Merpas.  Seperti yang disampaikan oleh bapak MT: 

“Tanci kontrak tu ulih pemerintah desa dibangunkan ke pembangunan masjid yang 

ade di dusun tu sebagai amal jariah masyarakat desa merpas” 

Artinya: 

“Uang yang diperoleh atau didapat dari kontrak tanah ujung lancang dengan pihak 

ketiga digunakan sebagai pembangunan masjid yang ada di desa merpas hal ini 

bertujuan sebagai amal untuk masyarakat desa merpas”(wawancara dengan bapak 

MT, 23/07/2021)  

Pihak masyarakat yang mengklaim tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera 
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sebagai tanah warisan dari orang tua mereka, hal ini dikarenakan pihak dari orang tua 

mereka telah meninggal dunia. Pada tanggal 28 Februari 2013 dan pada tanggal 11 

Maret 2013 pihak masyarakat tersebut melakukan kegiatan pemasangan tapal batas. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui batas-batas tanah orang tua mereka yang 

kemudian tanah Ujung Lancang tersebut diklaim sebagai tanah warisan dari orang tua. 

Pemasangan tapal batas atau patok batas oleh pihak masyarakat yang mengklaim 

sebagai tanah warisan dituangkan dalam surat berita acara tertanggal 5 Mei 2013 yang 

ditandatangani oleh pihak masyarakat yang mengkalim tanah di atas materi, dan 

diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Merpas pada saat itu yang dijabat oleh 

Darul Quthni, dan Ketua BPD Desa Merpas M. Tahirin, serta ditandatangani oleh para 

saksi-saksi. 

Namun pada 28 desember 2018 kepala Desa Merpas bapak Darul Quthni membuat 

Surat Keputusan, sebagaimana surat keputusan tersebut menyatakan bahwa pada saat 

berakhirnya masa kontrak pantai wisata Laguna Samudera atau Ujung Lancang pada 

Januari 2020 maka kesepakatan secara langsung tanah Ujung Lancang tersebut 

dikembalikan ke pihak Desa, segala surat menyurat yang dikeluarkan sebelumya, baik 

kepada dinas, lembaga atau perorangan tidak berlaku serta dalam rangka pengelolaan 

dan pemeliharaan pantai Wisata Laguna Samudera diserahkan kepada pihak Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES). 

Setelah berakhirnya kontrak pariwisata Pantai Laguna Samudera dengan pihak 

ketiga pada tanggal 10 januari 2020 pihak masyarakat melakukan somasi yang di 

tujukan kepada Pemerintah Desa Merpas dalam hal ini Kepala Desa Merpas sementara 

bapak Amir Hamzah. Tujuan dari adanya somasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat 

kepada Pemerintah Desa Merpas yaitu untuk mengembalikan tanah Ujung Lancang 

kepada pihak masyarakat yang pada saat itu masih dalam penguasaan Pemerintah Desa 

Merpas selain itu pihak masyarakat juga melakukan kegiatan pemasangan spanduk 

pada tanggal 11 Januari 2020 sebagai bentuk penguasaan tanah tanah Ujung Lancang. 

2. Aktor Yang Terlibat Konflik Kepemilikan Tanah Pariwisata Pantai Laguna 

Samudera 

Konflik kepemilikan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera yang terjadi di Desa 

Merpas terdiri dari berbagai lapisan masyarakat baik kolektivitas sosial, pihak ketiga 

maupun instansi pemerintah. Berikut ini Aktor-Aktor yang terlibat di dalam konflik 

kepemilikan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera. 

Aktor yang terlibat dalam konflik sosial kepemilikan tanah pariwisata Pantai 
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Laguna Samudera terbagi menjadi dua yaitu aktor primer dan aktor sekunder. aktor 

primer yang terlibat konflik kepemilikan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera 

merupakan aktor yang terlibat secara secara langsung dan menjadi pemeran atau aktor 

utama dalam konflik kepemilikan tanah tersebut. Seperti, tujuh masyarakat yang 

mengklaim sebagai tanah orang tua mereka yaitu bapak HA, DM YR, SP, MS, IR dan 

AP yang kemudian disebut sebagai pihak masyarakat yang berkonflik dengan pejabat 

sementara Kepala Desa Merpas 2019-2021, pengelola pariwisata Pantai Laguna 

Samudera dan Tetua Desa atau Sesepuh Desa Merpas yang kemudian disebut sebagai 

pihak Pemerintah Desa Merpas. sedangkan aktor sekunder merupakan aktor yang 

terlibat didalam konflik namun bukan aktor utama melainkan sebagai penengah atau 

yang mewadahi dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi seperti Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur dan Pengadilan Negeri Bintuhan. 

Daftar Informan Penelitian Konflik Kepemilikan Tanah Pariwisata Pantai 

Laguna Samudera 

NO AKTOR YANG 

TERLIBAT 

KETERANGAN 

1 Pengadilan Negeri 
Bintuhan 

Pengadilan Negeri Bintuhan merupakan salah satu 
lembaga yang ada di kabupaten kaur merupakan dinas 

yang berfungsi memeriksa dan memutuskan dalam 

upaya menyelesaikan konflik kepemilikan tanah 

pariwisata pantai laguna samudera antara pemerintah 

desa merpas dengan masyarakat secara Hukum 

(litigasi). 

2 Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten 

Kaur 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur Bintuhan 

merupakan salah satu lembaga yang ada di kabupaten 

kaur merupakan dinas yang berfungsi pengendalian 

pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara. 

3 Pihak Pengelola (PLS) Sejak pembukaan pariwisata laguna samudera tahun 

2000 sampai awal tahun 2020 yang di kontrak oleh 

pak Andre Prihardi (almarhum) pengelolaan  

pariwisata laguna samudera dilakukan oleh bapak ZY 
dari tahun 2000-2015 dan bapak MH dari 2016 sampai 

habis kontarak yaitu awal tahun 2020. 

4 Masyarakat yang 

Mengklaim Tanah 

Terdapat tujuh masyarakat yang mengklaim tanah 

pariwisata Pantai Laguna Samudera yang didapat dari 

warisan orang tua mereka yang pernah membuka atau 

menggarap tanah ujung lancang 

5 Pemerintah Desa 

Merpas 

Pemerintah desa merpas yaitu PJS kepala desa 

merpas tahun 2019-2021 merupakan pihak yang 

berkonflik 

dengan masyarakat yang mengklaim tanah pariwisata 

Pantai Laguna Samudera sebagai ahli waris. 

Sumber: Diolah Dari Hasil Penelitian 
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3. Dampak Terjadinya Konflik Kepemilikan Tanah Pariwisata Pantai Laguna 

Samudera 

Menurut Jhanson dalam Sumartias dan Rahmat (2013:15) konflik adalah 

pertentangan antara satu individu dengan individu lain, atau antara satu kelompok 

dengan kelompok lain. Sebetulnya, konflik dapat dilihat dari dua segi. Dari segi positif, 

konflik dapat mendinamisasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat 

memacu bagi terjadinya kompetisi yang sehat, orang berupaya untuk menjadi lebih baik 

dari yang lainnya. Konflik bisa menjadi tahap awal perubahan sosial. Dari segi negatif, 

konflik merupakan salah satu masalah yang perlu diatasi. Konflik yang sengit dapat 

memicu perselisihan dan permusuhan yang tajam, yang mengganggu suasana 

antarkelompok dalam masyarakat. 

 

Konflik sosial tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera antara pihak masyarakat 

yang mengklaim tanah dengan Pemerintah Desa Merpas merupakan konflik yang 

terjadi dalam ruang kekuasaan yaitu antara kolektivitas sosial yang berhadap-hadapan 

“melawan” Negara. Dengan adanya konflik sosial antara pihak masyarakat yang 

mengklaim tanah dengan Pemerintah Desa Merpas memberikan dampak baik terhadap 

aktor yang berkonflik maupun terhadap objek yang di konflikkan. 

a. Dampak Terhadap Aktor Primer yang Berkonflik 

1. Retaknya Hubungan Kekeluargaan 

Menurut Patimah & Gunawan (2020:17) keluarga besar (ekstended family) 

yaitu keluarga inti ditambah dengan sanak saudaranya (kakek, nenek, keponakan, 

paman, bibi, saudara sepupu, dan sebagainya). Memiliki hubungan harmonis di 

dalam keluarga besar memang menjadi impian setiap orang. Bagaimana tidak, 

dengan keharmonisan keluarga, keadaan di lingkungan sosial di dalam keluarga 

akan menjadi damai dan menyenangkan. Maka bukan hal yang aneh lagi bila 

keharmonisan keluarga adalah sesuatu yang dicita-citakan hampir seluruh keluarga. 

Namun untuk menciptakan keluarga yang harmonis ini tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan. 

Aktor-aktor primer dalam konflik kepemilikan tanah pariwisata Pantai 

Laguna Samudera memiliki hubungan keluarga yang terbentuk dari keluarga inti 

yang berkembang menjadi keluarga luas (ekstended family). Namun dengan adanya 
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konflik kepemilikan tanah Ujung Lancang hubungan kekeluargaan antara pihak 

masyarakat yang mengklaim dengan pihak Pemerintah Desa Merpas yang semula 

harmonis berubah menjadi merenggang bahkan disharmonis. Hendra dalam Awla 

(2018) keluarga disharmonis adalah kondisi retaknya struktur peran sosial dalam 

suatu unit keluarga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal 

melainkan kewajiban mereka sebagaimana mestinya. Keluarga disharmonis adalah 

keluarga yang telah kehilangan esensi dari arti keluarga itu sendiri, karena keluarga 

disharmonis tidak bisa menjalankan fungsinya. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

MA dan MS: 

“Kalu ndak ditelusuri gale tian ini masih ade hubungannye, anye masih saling 

pandang uluk kalu bedue masih saling semanjauan kalu reramian misal ade 

ninggal” 

Artinya: 

“Apabila ditelususri antara masyarakat yang mengklaim tanah terhadap pihak 

pemerintah desa merpas masih memiliki hubungan kekeluargaan. Namun ketika 

bertemu ditempat ramai misalnya dirumah keluarga yang meninggal dunia masih 

saling hormat menghormati” 

(wawancara dengan MA, 21/08/2021) 

“Darwis ni nganyitnye dengan darmawi ni peradikan mak ngan baknye mentuhe 

darwis tu” 

Artinya: 

“Bapak darwis masih ada hubungan keluarga dengan darmawi. Dimana bapak 

darmawi merupakan saudara dari orang tua istri bapak darwis”(wawancara dengan 

MS, 21/08/2021)  

Konflik kepemilikan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera antara pihak 

masyarakat yang mengklaim tanah sebagai tanah warisan dari orang tua terhadap pihak 

Pemerintah Desa Merpas masih memiliki hubungan kekeluargaan yang terbentuk sejak 

lama, dengan terjadinya konflik kepemilikan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera 

atau tanah Ujung Lancang tersebut hubungan kekeluargaan antara masyarakat yang 

mengklaim tanah dan pihak pemerintah desa merpas menjadi merenggang atau retak. 

Artinya, konflik yang disebabkan oleh adanya kepentingan terhadap  penguasaan atau 

kepemilikan tanah ujung  lancang menyebabkan retaknya hubungan kekeluargaan 

antara pihak-pihak yang berkonflik, dimana aktor-aktor yang berkonflik memiliki 

hubungan kekeluargaan yang terbentuk sejak lama akibat pernikahan. 

2. Terciptanya Kelompok-Kelompok 

Menurut Ismawati dalam Saidang & Suparman (2019:122) kelompok sosial (social 
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group) adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan ini 

menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi, kesadaran untuk saling 

menolong, dan kesadaran saling membutuhkan satu sama lain. Pada dasarnya, 

pembentukan kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, 

dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Kita sebagai makhluk sosial 

tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu bentuk kerja sama kita 

dengan orang lain yaitu dengan membentuk  kelompok sosial. Dalam sebuah kelompok 

sosial dapat membantu kita untuk mempermudah menyelesaikan suatu urusan, tugas 

atau tujuan dengan cara bekerja sama. 

Konflik kepemilikan tanah Ujung Lancang di antara masyarakat dengan Pemerintah 

Desa Merpas mendorong terentuknya kelompok-kelompok atau pihak- pihak dimana 

kelompok tersebut terbentuk karena adanya faktor-faktor yang mendasari seperti 

kepentingan dan keterikatan pada Instansi. Masyarakat yang memiliki kepentingan 

terhadap tanah Ujung Lancang membuat suatu kelompok yang didasari oleh adanya 

persamaan tujuan yaitu memiliki tanah Ujung Lancang hal ini, dikarenakan tanah 

Ujung Lancang tersebut diklaim oleh tujuh masyarakat yaitu HA, DM, YR, SP, MS, IR 

dan AP sebagai tanah warisan dari orang tua mereka. Tanah Ujung Lancang menurut 

pihak masyarakat yang diketua oleh bapak HA bersama dengan rekan-rekanya serta 

dibantu oleh pengacara berusaha mengambil apa yang telah menjadi hak mereka yaitu 

hak atas kepemilikan dari tanah Ujung Lancang. Sedangkan Pemerintah Desa Merpas 

dalam konflik kepemilikan tanah Ujung Lancang yaitu Kepala Desa Merpas periode 

1992-2005 bapak Latahzan, kepala desa merpas periode 2006-2018 bapak Darul Quthni 

dan kepala desa sementara periode 2019-2021 bapak Amir Hamzah serta Tetua Desa 

Merpas bapak Darwis, dan pengelola pariwisata Pantai Laguna Samudera bapak 

Zuryanto yang kemudian disebut sebagai pihak Pemerintah Desa Merpas. 

Kedua kelompok yang terlibat konflik tersebut memiliki posisi yang tidak setara. 

Pihak Pemerintah Desa Merpas memiliki kontrol terhadap objek yang dikonflikkan 

sedangkan pihak masyarakat mempunyai kepentingan terhadap objek yang dikonflikan. 

Artinya, dapat dikatakan bahwa konflik tanah pariwisata yang terjadi merupakan 

konflik vertikal yang disebabkan oleh adanya otoritas dan kepentingan. 

b. Dampak Konflik Terhadap Pariwisata Pantai Laguna Samudera 

2. Fasilitas Umum Tidak Terawat 
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Menurut Sammeng dalam Sulistya, dkk (2015:6), salah satu hal yang penting 

untuk mengembangkan pariwisata adalah melalui fasilitas. Fasilitas wisata dapat 

mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen. Untuk itu perusahaan harus 

memperhatikan aspek ini dengan baik agar persepsi konsumen dan harapan 

konsumen sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga mampu menciptakan 

kepuasan konsumen. Dengan terjadinya konflik kepemilikan tanah Ujung Lancang 

dimana tanah tersebut merupakan tempat objek wisata yang dikenal sebagai 

pariwisata Pantai Laguna Samudera menyebabkan pariwisata Laguna Samudera 

tidak terkelola secara maksimal. 

Setelah Pengadilan Negeri Bintuhan memutuskan permasalahan kepemilikan 

tanah Ujung Lancang merupakan tanah yang belum terdaftar kepemilikannya di 

Kantor Badan Pertahanan Negeri Kabupaten Kaur serta tanah tersebut masuk 

kedalam wilayah Sempandan Pantai yang mana tanah Sempadan Pantai merupakan 

tanah yang dikuasai oleh Negara. Maka Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan 

memutuskan tanah Ujung Lancang atau pariwisata Pantai Laguna Samudera di 

serahkan sepenuhnya kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. 

Kondisi Pariwisata Pantai Laguna Samudera 

 

Sumber: Dokumen Peneliti Selama Observasi 

Namun sebelum permasalahan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera 

sampai ke Pengadilan Negeri Bintuhan, tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera 

yang sebelumnya masih berstatus konflik dan pada awal tahun 2020 masih dalam 

kontrak ke pihak ketiga yaitu bapak AP. Pemerintah Desa Merpas dalam hal ini 

Kepala Desa Merpas setelah kontrak dengan pihak bapak AP berakhir selanjutnya 

kembali dikontrakkan kepada pihak ketiga yaitu bapak SR selama 1 tahun namun. 

Setelah putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang menyatakan tanah 

pariwisata Pantai Laguna Samudera diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kaur masih ada penarikan retribusi di pariwisata Pantai Laguna 

Samudera tanpa adanya izin dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yaitu 



 

|86|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kaur sehingga pihak masyarakat yang 

mengklaim tanah Ujung Lancang sebagai tanah warisan membuat laporan ke Polres 

Resort Kaur dengan adanya indikasi pungli (pungutan liar) di objek wisata Pantai 

Laguna Samudera. Dengan belum adanya pengelolaan terhadap pariwisata Pantai 

Laguna Samudera dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur kebersihan 

lingkungan dan keamanan di pariwisata Pantai Laguna Samudera tidak terjaga hal 

ini terlihat dengan mulai menumpuknya sampah-sampah di sudut pariwisata pantai 

laguna samudera serta fasilitas-fasilitas umum pariwisata Pantai Laguna Samudera 

tidak terawat sehingga bangunan-bangunan tersebut tidak layak untuk digunakan 

seperti mushola, pos, wc umum dan lain-lain. 

Menurut penuturan masyarakat yang membuka gerai di pariwisata Pantai 

Laguna Samudera kebersihan dan keamanan tidak pernah lagi dilakukan sejak tidak 

ada lagi pengontrak. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya disana mereka 

hanya membersihkan sekitar areal gerai atau penginapan yang mereka bangun saja. 

Selain dari adanya laporan yang dibuat oleh pihak masyarakat yang mengklaim 

tanah, tidak terawatnya fasilitas dan kebersihan pariwisata pantai Laguna Samudera 

juga disebabkan karena pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur juga belum 

mengambil tindakan dalam mengelola Pariwisata Pantai Laguna Samudera tersebut. 

c. Dampak Konflik Terhadap Pemerintah Kabupaten Kaur 

1. Tidak Adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pariwisata Pantai Laguna 

Samudera ke Pemerintah Kabupaten Kaur 

Pariwisata Pantai Laguna Samudera dengan adanya konflik kepemilikan tanah 

Ujung Lancang antara pihak masyarakat yang mengklaim tanah dengan Pemerintah 

Desa Merpas, setelah diputuskan Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Senin 20 

September 2020 sudah terlepas dari asset Desa Merpas. hal ini dikarenakan 

pariwisata Pantai Laguna Samudera seutuhnya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten 

Kaur dalam Putusan hakim. 

Adanya laporan indikasi pungli oleh masyarakat di pariwisata Pantai Laguna 

Samudera ke Polres Resort Kaur yang masih dalam penyidikan, ditambah dengan 

belum adanya sektor swasta tertarik untuk mengelola pariwisata Pantai Laguna 

Samudera. Hal ini, berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang diterima oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dari sektor pariwisata Pantai Laguna Samudera. 
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Dimana pada saat pariwisata Pantai Laguna Samudera masih masuk dalam pemetaan 

asset Desa Merpas yang saat itu oleh pihak Pemerintah Desa Merpas dikontrakkan 

kepada pihak ketiga, Pemerintah Daerah kabupaten kaur mendapatkan retribusi dari 

pariwisata pantai laguna samudera. 

a. Resolusi Konflik Konflik Kepemilikan Tanah Pariwisata Pantai Laguna 

Samudera 

1. Negosiasi 

Menurut Friedrich, dkk dalam Wijaya (2014:188-189) negosiasi sebagai 

suatu proses dimana setidaknya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu, 

agar hal itu tercapai kedua belah pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan. 

Namun itu baru permulaan, kedua belah pihak harus bekerja sama dalam 

pelaksanaan dari “kontrak atau perjanjian” yang telah disepakati. Konflik dan 

negosiasi merupakan dua hal yang saling berkaitan secara dinamis, interaksi yang 

berulang antara sumber dan target yang secara simultan bergantian menjadi 

pengirim, penerima pesan serta upaya saling mempengaruhi antara kedua belah 

pihak. 

Ketika terjadi permasalahan ataupun konflik antara dua pihak atau lebih, 

maka negosiasi bisa menjadi salah satu alternatif untuk mencapai kesepakatan 

bersama, namun ketika kesepakatan dirasa merugikan salah satu pihak atau 

memberatkan salah satu pihak lainya, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa 

negosiasi bisa menjadi jalan tengah didalam suatu permasalahan. Begitu juga dengan 

konflik sosial yang terjadi di antara masyarakat yang mengklaim tanah Ujung 

Lancang sebagai warisan dengan Pemerintah Desa Merpas. 

Proses negosiasi antara pihak Pemerintah Desa Merpas dengan pihak 

masyarakat telah dilakukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dimana 

Pemerintahan Desa Merpas saat itu di jabat oleh bapak Darul Quthni namun dalam 

prosesnya, upaya untuk menyelesaikan permasalahan konflik kepemilikan tanah 

Ujung Lancang yang saat itu masih dalam pengelolaan pihak ketiga sebagai tempat 

wisata tidak menemukan titik terang antara pihak masyarakat yang mengklaim 

dengan pihak Pemerintah Desa Merpas. 

Pihak masyarakat pada proses negosiasi dengan Pemerintah Desa Merpas telah 

menawarkan opsi hal ini bertujuan agar permasalahan tanah Ujung Lancang tersebut 
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dapat selesai, namun Pemerintah Desa Merpas merasa keberatan dengan opsi yang 

ditawarkan oleh pihak masyarakat yang mengklaim tanah Ujung Lancang. Opsi yang 

ditawarkan oleh pihak masyarakat yaitu dalam mengelola pariwisata Pantai Laguna 

Samudera yang ada di tanah Ujung Lancang dilakukan secara bergiliran antara 

Pemerintah Desa dengan pihak masyarakat dan opsi dari masyarakat yang 

mengklaim tanah yang selanjutnya membagi dua tanah Ujung Lancang tersebut, 

setengah dari tanah Ujung Lancang dikelola oleh Pemerintah Desa Merpas 

kemudian setengah yang lain akan dibagi rata dengan pihak masyarakat, pihak 

Pemerintah Desa Merpas tidak dapat menerima opsi yang di ajukan oleh pihak 

masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh bapak AH: 

“Sebenarnye zaman darul tu lah kepuasan tian yang ngakui ni ndak helau tapi darul 

ni depernah ndak luk itu kate tian. Kalu memang tian itu mpai ni langsung 

berurusan dengan aku yakin aku mpai ni tuntas, tian ni tanpa konsultasi dengan aku 

ngajukan ke pengadilan” 

Artinya: 

“Menurut masyarakat yang mengklaim dari zaman Kepala Desa Merpas bapak Darul 

pihak masyarakat telah beberapa kali mengajak negosiasi Pemerintah Desa Merpas 

yaitu bapak Darul Quthni sebagai Kepala Desa Merpas namun tidak pernah 

ditanggapi. Apabila masyarakat yang mengklaim tanah langsung bertemu dengan 

saya untuk bernegosiasi saya yakin akan selesai tetapi pihak masyarakat yang 

mengklaim tanah mengajukan ke pengadilan”(wawancara dengan AH, 24/08/2021) 

Begitu juga dengan pihak Pemerintah Desa Merpas dalam perjalanannya 

menyelesaikan permasalahan tanah Ujung Lancang dengan pihak masyarakat yang 

mengklaim sebagai warisan, telah menawarkan beberapa opsi kepada pihak masyarakat, 

namun opsi-opsi yang pernah ditawarkan oleh pihak Pemerintah Desa Merpas dari Kepala 

Desa Merpas bapak Darul Quthni tidak dapat diterima oleh pihak masyarakat, hal ini 

dikarenakan menurut pihak masyarakat opsi-opsi yang pernah ditawarkan oleh pihak 

Pemerintah Desa Merpas kepada pihak masyarakat tidak bernilai keadilan sehingga pihak 

masyarakat yang mengklaim tanah menolak opsi-opsi yang ditawarkan oleh pihak 

Pemerintah Desa Merpas. Seperti yang di sampaikan oleh bapak MS: 

“bulih ndak jadikan wisata anye luk mane pehamnye, ndak mintak hibah de kami 

njuk tian mintak hibahkan ke desa kami ndaknye tanah itu. adu tu ade setahun due 

tahun di ungkit tian luwut tian ngicik depacak masuk bangunan tian mintak hibah 

agi. kami tawarkan belah lah due sebelah buat hibah sebelah kami ndaknye de pule 

ndak, ndak segalenye de kami njuk” 

Artinya: 

“Pemerintah Desa Merpas meminta kepada tujuh masyarakat yang mengklaim tanah 

untuk menghibahkan tanah Ujung Lancang kepada Desa Merpas namun pihak 

masyarakat tidak dapat menerima. Setelah kurang lebih dua tahun berkelang 



 

|89|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

Pemerintah Desa Merpas mengajukan kepada masyarakat yang mengklaim tanah 

untuk melakukan hibah dengan alasan tidak bisa melakukan pembangunan fisik 

seperti fasilitas umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Pihak masyarakat 

yang mengklaim tanah menawarkan untuk membagi dua tanah Ujung Lancang 

setengah dihibahkan ke Desa Merpas dan setengah dikelola oleh pihak masyarakat 

yang mengklaim tanah namun Pemerintah Desa Merpas menolak dengan meminta 

hibah keseluruhan tanah Ujung Lancang pihak masyarakat yang mengklaim tanah 

menolak permintakan dari Pemerintah Desa Merpas tersebut” (wawancara dengan 

bapak MS, 21/08/2021) 

 Artinya, dalam upaya penyelesaian konflik kepemilikan tanah  Ujung Lancang atau 

pariwisata Pantai Laguna Samudera melalui cara negosiasi antara kedua belah pihak 

yaitu pihak Pemerintah Desa Merpas dan pihak masyarakat yang mengklaim tanah tidak 

menemui kata sepakat. Konflik kepemilikan ini terus berlanjut, sehingga pada tanggal 

11 Januari 2020 pihak masyarakat melakukan penguasaan terhadap tanah Ujung Lancang 

dengan memasang spanduk yang bertuliskan “Tanah ini dalam penguasaan ahli waris”, 

kegiatan yang dilakukan oleh pihak masyarakat ini berjalan dengan aman tidak ada terjadi 

konflik yang diiringi dengan kekerasan. 

2. Litigasi 

Margono dalam Fitri (2015) mengatakan bahwa litigasi merupakan proses 

gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik 

sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan 

dua pilihan yang bertentangan”.Konflik kepemilikan tanah pariwisata Pantai Laguna 

Samudera antara masyarakat yang mengklaim tanah sebagai tanah warisan dengan 

Pemerintah Desa Merpas dalam penyelesaiannya secara mediasi antara kedua belah 

pihak tidak menemui kesepakatan dan kesepahaman kemudian oleh pihak 

masyarakat yang mengklaim tanah kemudian mendaftarkan pada Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 9 April 2020. Pihak masyarakat yang klaim 

tanah disebut sebagai penggugat sedangkan pihak Pemerintah Desa Merpas yaitu 

pejabat sementara Kepala Desa Merpas bapak Amir Hamzah disebut sebagai 

tergugat. Sebelum masuk pada proses persidangan, Pengadilan Negri Bintuhan 

memfasilitasi masyarakat yang mengklaim tanah dengan Pemerintah Desa Merpas 

agar terbentuknya atau terciptanya penyelesaian permasalahan diluar persidangan. 

namun, proses mediasi tersebut tidak menemui titik terang hal ini dikarenakan pihak 

masyarakat maupun pihak Pemerintah Desa Merpas tidak menemui kesepakatan 

terhadap permasalahan kepemilikan tanah Ujung Lancang tersebut. 

Pengadilan Negri Bintuhan telah melakukan 14 kali persidangan untuk 
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memutuskan atau menyelesaikan permasalahan konflik kepemilikan tanah Ujung 

Lancang yang saat ini menjadi pariwisata Pantai Laguna Samudera dengan 

mendatangkan kedua belah pihak yaitu pihak masyarakat yang mengklaim tanah 

sebagai ahli waris beserta dengan pengacaranya dan Pemerintah Desa Merpas bapak 

Amir Hamzah beserta pengacaranya. Dalam persidangan yang menjadi Hakim 

Ketua yaitu bapak Purwanta, S.H., M.H hakim anggota yaitu Sarah Deby, S.H dan 

Rouly Rosdiani Natalia, S.H serta Panitera Pengganti yaitu Etrio Junaika, S.H. 

Setelah melalui berbagai proses, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan 

berpendapat gugatan pihak masyarakat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dari 

adanya putusan Pengadilan Negri Bintuhan dalam memutuskan permaslahan 

kepemilikan tanah Ujung Lancang tersebut, pihak masyarakat yang mengklaim 

tanah merasa tidak puas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negri Bintuhan 

sehingga pihak masyarakat kembali mengajukan Permohonan Banding ke kantor 

Pengadilan Tinggi Bengkulu namun putusan yang dari Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi Bengkulu menguatkan putusan hakim Pengadilan Negri Bintuhan, pihak 

masyarakat yang mengaku ahli waris dari tanah Ujung Lancang kembali 

mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Repoblik Indonesia 

namun belum ada putusan yang keluar. 

Kesimpulan 

hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 1. Faktor penyebab 

terjadinya koflik yaitu a. Perbedaan data sejarah pembukaan tanah dan ukuran tanah yang 

digarap antara pihak Pemerintah Desa Merpas dan masyarakat yang mengklaim tanah, b. 

Perbedaan kepentingan pihak Pemerintah Desa Merpas mengklaim tanah sebagai aset 

desa sedangkan pihak masyarakat mengklaim sebagai tanah warisan dan c. Perbedaan 

struktural penguasaan tanah pariwisata Pantai Laguna Samudera antara kedua belah pihak 

aktor primer yang berkonflik. 2. a. Aktor primer yang terlibat di dalam konflik yaitu 

masyarakat yang mengklaim tanah berhadapan dengan Pemerintah Desa Merpas. b. Aktor 

sekunder yaitu Pengadilan Negeri Bintuhan dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Kaur. 3. Dampak dari adanya konflik yaitu a. Retaknya hubungan kekeluargaan yang 

terbentuk karena ikatan perkawinan antara aktor primer yang berkonflik, b. Terciptanya 

kelompok- kelompok yaitu pihak masyarakat yang diketuai oleh bapak Hasbullah 

mengklaim tanah sebagai tanah warisan dan pihak Pemerintah Desa Merpas yang terdiri 

dari Pemerintah Desa Merpas, pengelola pariwisata Pantai Laguna Samudera dan sesepuh 
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desa, c. Fasilitas umum pariwisata Pantai Laguna Samudera tidak terawat sehingga tidak 

layak untuk digunakan dan d. Tidak ada pendapatan asli daerah dari pariwisata Pantai 

Laguna Samudera ke Pemerintah Kabupaten Kaur. 4. Resolusi konflik dilakukan dengan 

cara yaitu adanya negosiasi antara kedua belah pihak yang berkonflik namun tidak 

menemui kesepakatan dan secara litigasi. 
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