
I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

    Dewasa ini masalah pertanahan di Indonesia telah berkembang menjadi 

masalah Nasional yang senantiasa menjadi pusat perhatian masyarakat dari 

berbagai kalangan. Hal tersebut dapat diketahui, karena hampir setiap hari 

penerbitan media masa selalu diwarnai dengan pemberitaan mengenai masalah 

pertanahan. Berbagai diskusi dan seminar telah pula diselenggarakan oleh 

kalangan instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), yang melibatkan ilmuwan maupun praktisi, yang kesemuanya 

membuktikan  pentingnya masalah pertanahan dalam kehidupan masyarakat.    

Hal tersebut mudah dimengerti karena hampir setiap aspek kehidupan masyarakat 

tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan tanah. Masalah pertanahan dewasa ini 

telah berkembang semakin kompleks sejalan dengan perkembangan masyarakat.  

Masalah pertanahan, khususnya sengketa dan konflik pertanahan, saat ini menjadi 

sangat luas dan bersifat multidimensional yang antara lain meliputi dimensi-

dimensi politik, sosial, ekonomi, dan bahkan magis religius.  

   Hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya  sengketa dan konflik pertanahan,  

secara umum disebabkan karena keterbatasan tanah yang tersedia apabila 

dibandingkan dengan jumlah penduduk serta kegiatan yang selalu berkembang, 

yang selanjutnya akan bermuara pada masalah distribusi dan perubahan struktur 

penguasaan tanah. Sengketa dan konflik pertanahan pada dasarnya merupakan 

akumulasi dari proses yang terjadi akibat tidak sesuainya harapan dan kenyataan, 

sehingga menimbulkan kerugian para pihak. Sengketa dan konflik tersebut 
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cenderung meningkat di daerah yang perekonomiannya berkembang dan sosial 

ekonomi serta sosial budaya masyarakatnya beragam. 

    Pada saat ini jumlah pengaduan masyarakat mengenai sengketa dan konflik 

pertanahan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

(BPN RI) semakin meningkat.  Badan Pertanahan Nasional RI adalah suatu 

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pertanahan. Tuntutan tranparansi dan kebebasan yang 

bergulir pada era reformasi dimanfaatkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan 

atas pemilikan dan penguasaan tanah untuk mengadukan permasalahannya.    

Oleh karena itu, di dalam lembaga Badan Pertanahan Nasional  RI yang baru 

berdasarkan PP No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

No. 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia, masalah sengketa dan konflik pertanahan mendapat perhatian 

yang lebih serius.  Hal tersebut terlihat dengan dibentuknya satu Deputi pada 

Badan Pertanahan Nasional RI yang menangani masalah sengketa dan konflik 

serta perkara pertanahan secara khusus, yaitu Deputi Bidang Pengkajian dan 

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atau Deputi V Badan Pertanahan 

Nasional RI. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik 

Pertanahan ini ini terdiri dari tiga Direktorat yaitu Direktorat Konflik, Direktorat 

Sengketa, dan Direktorat Perkara.  

Masalah penanganan konflik dan sengketa pertanahan semakin mendapat 

perhatian seiring dengan Visi Badan Pertanahan Nasional RI yaitu : “Menjadi 
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lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, 

kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia”, dimana Visi tersebut kemudian 

diformulasikan ke dalam Misi yang salah satunya adalah   “Mengembangkan dan 

menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk perwujudan tatanan 

kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik 

dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan 

sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan 

perkara di kemudian hari” (Badan Pertanahan Nasional RI, 2007). 

    Dengan dibentuknya Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa 

dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI tersebut kemudian situasi 

sengketa, konflik, dan perkara pertanahan  di atas dipetakan dengan gambaran 

seperti termuat di dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 34 

Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah 

Pertanahan sebagai berikut.  Jumlah kasus pertanahan sampai dengan tahun 2006 

adalah  2.810 kasus yang terdiri dari Sengketa sebanyak 1.423 kasus, Konflik 

sebanyak 322 kasus, dan Perkara sebanyak 1.065 kasus.  Sengketa, konflik, dan 

perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah tersebut dibedakan menjadi delapan 

tipologi, berikut : Sengketa Penguasaan dan Pemilikan (67,8%), Sengketa 

Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (12,19%), Sengketa Batas/Letak 

Bidang Tanah (3,23%), Sengketa Ganti Rugi Tanah Bekas Partikelir  (3,04%), 

Sengketa Tanah Ulayat  (3,33%), Sengketa Tanah Obyek Landreform (2,85%), 

Sengketa Pengadaan Tanah (2,76%), dan Sengketa Pelaksanaan Putusan 

Pengadilan (4,76%) (Widjayanto, 2007). 
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   Sengketa dan Konflik tersebut sebarannya sudah merata di seluruh tanah air 

dengan konsentrasi  terbesar adalah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, 

Jawa Timur dan Jawa Tengah. Persentase sebaran pihak-pihak dalam sengketa 

berdasarkan tipologi terbesar adalah orang-perorangan (36,85%), perorangan 

dengan badan hukum (18,1%), perorangan dengan instansi pemerintah (13,5%), 

badan hukum dengan masyarakat (12,1%), instansi pemerintah dengan 

masyarakat (8,2%) dan masyarakat dengan masyarakat (2,0%). Persentase sebaran 

sengketa yang menjadi perhatian publik terbesar adalah sengketa penguasaan dan 

pemilikan tanah (16,71%), sengketa pengadaan/pembebasan tanah (17,24%) 

sengketa tanah obyek Landreform (3,33%), sengketa tanah ulayat (5,71%) 

(Widjayanto, 2007).     

  Dengan semakin banyaknya jumlah sengketa dan konflik pertanahan, maka 

dibutuhkan penanganan segera karena berpotensi menimbulkan kerawanan 

nasional. Agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan dapat segera 

berkurang atau selesai, maka Badan Pertanahan Nasional RI dituntut untuk lebih 

meningkatkan produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas kerja tersebut 

diharapkan menjadi perhatian segenap jajaran pimpinan Badan Pertanahan 

Nasional RI mengingat intensitas sorotan dari masyarakat semakin tinggi, 

sehingga apabila dinilai gagal  akan mendapat stigma yang buruk. Kondisi saat ini 

masyarakat menilai produktivitas kerja aparat Badan Pertanahan Nasional dalam 

menangani sengketa dan konflik pertanahan belum optimal, dengan masih 

banyaknya jumlah sengketa dan konflik yang belum ditangani atau sudah 

ditangani tetapi belum selesai.  Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya 

demonstrasi  masyarakat yang menuntut penanganan dan penyelesaian sengketa 
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atau konflik atas tanahnya.  Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam 

penanganan sengketa dan konflik pertanahan tersebut antara lain jumlah sumber 

daya manusia (SDM) khususnya di Deputi Bidang Pengakajian dan Penanganan 

Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI kurang, dana 

untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan terbatas, sarana dan 

prasarana terbatas, ditambah lagi dengan dimungkinkannya sengketa atau konflik 

pertanahan digugat di badan peradilan mengakibatkan proses penyelesaiannya 

menjadi semakin lama.    

 Dengan segala keterbatasan-keterbatasan dan kondisi di atas, yang 

menjadi masalah adalah bagaimana Badan Pertanahan Nasional RI dapat secara 

optimal melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa serta konflik 

pertanahan sehingga frekuensinya berkurang. Menyikapi fenomena tersebut, maka 

tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memaksimalkan kinerja termasuk di 

dalamnya produktivitas kerja pegawai pada organisasi Badan Pertanahan Nasional 

RI, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut 

Siagian (2002), salah satu faktor utama yang menentukan produktivitas kerja 

seseorang adalah motivasi kerja. Yang dimaksud motivasi ialah daya dorong yang 

dimiliki, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik, yang membuat seseorang mau 

dan rela untuk bekerja sekuat tenaga dengan mengerahkan segala kemampuan 

yang ada demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai 

sasarannya. Motivasi kerja yang tinggi tersebut pada gilirannya dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. Saat ini, masyarakat menilai bahwa motivasi 

kerja pegawai pada instansi pemerintah secara umum adalah kurang. Hal tersebut 

antara lain tercermin dari tingkat disiplin pegawai yang kurang  
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Di samping motivasi kerja, menurut Siagian (2002) kepemimpinan juga 

memainkan peranan yang dominan dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan 

produktivitas kerja, baik pada tingkat individual, pada tingkat kelompok, dan pada 

tingkat organisasi. Peranan yang dominan tersebut sama sekali tidak mengurangi 

pentingya peranan para tenaga pelaksana atau pegawai. Akan tetapi para tenaga 

pelaksana atau pegawai perlu dibimbing, dibina, diarahkan dan digerakkan 

sedemikian rupa, sehingga mau dan mampu mengerahkan tenaga, waktu, dan 

ketrampilannya bagi kepentingan organisasi. Dominannya peranan pemimpin juga 

tidak mengurangi arti pentingnya  sumber dana, serta sarana dan prasarana. Akan 

tetapi sumber dana, sarana dan prasarana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan 

sedemikian rupa sehingga hasil yang diperoleh dapat optimal.  

 Sesuai dengan paparan di atas, produktivitas kerja pegawai Badan 

Pertanahan Nasional RI dalam hal ini dibatasi ruang lingkupnya pada Deputi 

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Penelitian ini difokuskan untuk menggali pengaruh dua 

faktor saja, yaitu faktor motivasi kerja pegawai dan gaya kepemimpinan atasan, 

dengan alasan karena kedua faktor tersebut merupakan perilaku individu yang 

kompleks dan tidak berwujud, sehingga tidak mudah dikenali inti permasalahan 

yang sebenarnya dan bagaimana memecahkannya, padahal diduga cukup 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Dengan pembatasan faktor di 

atas bukan berarti faktor lain tidak penting, akan tetapi agar penelitian ini dapat 

dilakukan secara lebih mendalam. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pembatasan tersebut, maka masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah tingkat motivasi kerja, tingkat pelaksanaan gaya 

kepemimpinan, dan tingkat produktivitas kerja pegawai pada Deputi Bidang 

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan 

Pertanahan Nasional RI? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja pegawai dan 

gaya kepemimpinan atasan secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 

Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI? 

3. Indikator-indikator motivasi kerja dan gaya kepemimpinan apa saja yang 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai pada Deputi Bidang 

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan 

Pertanahan Nasional RI? 

4. Apakah terdapat perbedaan tingkat motivasi kerja, pandangan terhadap tingkat 

pelaksanaan gaya kepemimpinan, dan tingkat produktivitas kerja pegawai 

ditinjau dari karakteristik pegawai pada Deputi Bidang Pengkajian dan 

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan sebagai berikut  : 

1. Menganalisa tingkat motivasi kerja, tingkat pelaksanaan gaya 

kepemimpinan, dan tingkat produktivitas kerja pegawai pada Deputi Bidang 
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Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan 

Pertanahan Nasional RI. 

2. Menganalisa pengaruh motivasi kerja pegawai dan gaya kepemimpinan 

atasan  secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai pada 

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik 

Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI. 

3. Menganalisa indikator-indikator motivasi kerja dan gaya kepemimpinan 

yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai pada Deputi Bidang 

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan 

Pertanahan Nasional RI. 

4. Menganalisa perbedaan tingkat motivasi kerja, pandangan terhadap tingkat 

pelaksanaan gaya kepemimpinan, dan tingkat produktivitas kerja pegawai 

ditinjau dari karakteristik pegawai pada Deputi Bidang Pengkajian dan 

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan      

Nasional RI. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis, sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan / 

bahan rujukan untuk pengembangan penelitian ilmu manajemen 

khususnya manajemen sumber daya manusia dalam bidang perilaku 

organisasi yang akan datang. 
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan masukan 

berharga bagi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 

Konflik Pertanahan, sehingga dapat menggunakan cara yang tepat untuk 

meningkatkan produktivitas kerja stafnya agar mampu mendukung 

kelancaran pencapaian Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional RI.   
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