
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR  BELAKANG 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. 

Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat 

manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan 

hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan 

tanah. Kepemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh 

masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya 

diwilayah pedesaan, tanah ini diakui oleh hukum adat tak tertulis baik berdasarkan 

hubungan keturunan maupun wilayah1. Seiring dengan perubahan pola sosial 

ekonomi dalam setiap masyarakat tanah milik bersama masyarakat adat ini secara 

bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. 

Sistem pemilikan individual kemudian mulai dikenal didalam sistem pemilikan 

komunal. Situasi ini terus berlangsung didalam wilayah kerajaan dan kesultanan 

sejak abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan kolonial Belanda pada 

abad ke tujuh belas yang membawa konsep hukum pertanahan mereka.2Tanah 

mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3disebutkan bahwa Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selama masa penjajahan 

Belanda, pemilikan tanah secara perorangan menyebabkan dualisme hukum 

1Mujadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Hak-Hak atas Tanah. PrenadaMedia:Jakarta,2004. 
2Blog Julius Ari Sanjaya  contoh makalah sengketa tanah_files/blank.html  tentang sengketa tanah 
di akses pada pukul 18.00 WIB 26 november 2013. 
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pertanahan, yaitu tanah-tanah dibawah hukum Adat dan tanah-tanah yang tunduk 

kepada hukum Belanda. Menurut hukum pertanahan kolonial, tanah bersama 

milik adat dan tanah milik adat perorangan adalah tanah dibawah penguasaan 

Negara.Hak individual atas tanah, seperti hak milik atas tanah, diakui terbatas 

kepadayang tunduk kepada hukum barat. Hak milik ini umumnya diberikan 

atastanah-tanah diperkotaan dan tanah perkebunan di pedesaan. Dikenal pula 

beberapa tanah instansi pemerintah yang diperoleh melalui penguasaan.3 

Sengketa terkait penguasaan sumberdaya agraria pada umumnya telah 

terjadi sejak puluhan tahun lalu dan terjadi di hampir di seluruh pelosok wilayah 

Indonesia. Sengketa tersebut adalah sengketa yang menyangkut persoalan 

tenurial(sistem dari pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional, 

maupun oleh sistem lokal) yang bermuara pada terciptanya kondisi yang tidak 

ideal yang disebut sebagai masalah ketidakpastian tenurial dan ketimpangan 

struktur penguasaan sumberdaya agraria. Muara dari seluruh sengketa ini adalah 

munculnya kerawanan sosial kehidupan berbagai kelompok masyarakat sehari-

hari, dan turunnya tingkat banyak warga yang terlibat dalam sengketa dimaksud. 

Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di berbagai tempat, khususnya di 

Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa 

selama 63 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan 

jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya.Persoalan sengketa tanah mengenai hak 

milik tak pernah reda. Masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya 

karena mempunyai arti yang amat penting dalam penghidupan dan hidup manusia 

sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat bertani, lalu lintas, 

3Gautama, Sudargo, Pembaharuan Hukum Indonesia,Alumni:Bandung,1973. 
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perjanjian dan padaakhirnya tempat manusia berkubur. Sebagaimana diketahui 

sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berlaku bersamaan dua 

perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat 

disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut 

hukum tanah Barat.4 

Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional (UU No. 5 

Tahun 1960) maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat(tanah hak barat ialah 

tanah bekasmilik orang asing, dalam hal ini Belanda) maupun tanah-tanah dengan 

hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA. Untuk dapat masuk 

kedalam sistem dari UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi. 

Setelah adanya UUPA masih saja ada masalah yang lingkupnya pada hak atas 

tanah, seharusnya ada suatu peraturan yang menjelaskan lebih jelas dan mengikat 

mengenai hak atas tanah.Undang-undang pertanahan tersebut diharapkan 

secepatnya dibuat dandiundangkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan 

jaminanperlindungan hukum kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah.5 Hal ini 

di karenakan yang menjadi tujuan pokok UUPA adalah salah satunya meletakkan 

dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan,kesederhanaan dalam hukum pertanahan 

dan juga memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat 

seluruhnya tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, sengketa 

yang berkaitan dengan agraria maupun tanah tidak bisa hilang begitu saja, karena 

berbagai kepentingan di dalamnya berusaha untuk bisa memiliki atau 

menggunakan suatu lahan/tanah sebagai cara untuk bisa meraih keuntungan 

4Harsono, Budi, Hukum Agraria Indonesia, Jembatan : Jakarta,1981 
5Parlindungan, AP, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni:Bandung,1980 
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walaupun harus berurusan dengan pihak yang juga tidak mau di rugikan dengan 

penggunanaan lahan tersebut. 

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia sendiri melibatkan pemerintah 

yaitu Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) 

adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional 

dan sektoral.6 BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur 

melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 

85 Tahun 2012.Dalam melaksanakan tugas Badan Pertanahan Nasional 

menyelenggarakan fungsi :perumusan kebijakan nasional di bidang 

pertanahan;perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;koordinasi 

kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;pembinaan dan 

pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;penyelenggaraan dan 

pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;pelaksanaan 

pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;pengaturan dan 

penetapan hak-hak atas tanah;pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria 

dan penataan wilayah-wilayah khusus;penyiapan administrasi atas tanah yang 

dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerjasama dengan Departemen 

Keuangan;pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;kerjasama 

dengan lembaga-lembaga lain;penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, 

perencanaan dan program di bidang pertanahan;pemberdayaan masyarakat di 

bidang pertanahan;pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan 

konflik di bidang pertanahan;pengkajian dan pengembangan hukum 

6BPN.gov.id tentang jumlah sengketa tanah di Indonesia di akses pada pukul 21.30 WIB  tanggal 
17 desember 2013. 
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pertanahan;penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;pendidikan, 

latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan;pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;pembinaan 

fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang 

pertanahan;pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau 

badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

Di Indonesia sendiri kasus mengenai sengketa tanah semakin tahun 

semakin bertambah. Pada tahun 2013 kasus mengenai sengketa tanah semakin 

hari semakin banyak terjadi, tercatat di data Badan Pertanahan Nasional kasus 

mengenai sengketa tanah adat sampai pada tahun 2013 sudah terjadi 4.000 jumlah 

kasus dan 1.600 kasus atau 40% sudah diselesaikan, hal ini adalah sisa kasus dari 

tahun 2012 yakni sebanyak 8.000 kasus7. Kasus yang tercatat tersebut merupakan 

jumlah keseluruhan kasus sengketa tanah yang pernah terjadi antara masyarakat 

dengan masyarkat,masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat 

dengan pihak swasta. Banyaknya kasus sengket tanah yang terjadi di Indonesia, 

maka Badan Pertanahan Nasional membentuk 11 tim yang beranggotakan pakar 

dan pihak yang berkompeten untuk melakukan pengumpulan data-data mengenai 

daerah yang berpotensi bersengketa. Setelah mendapatkan informasi yang valid, 

maka tim di atas akan menindak lanjuti hal tersebut, supaya dapat dikembalikan 

kepada pihak yang benar.  

7http://www.pikiran-rakyat.com/node/213183 tentang sengketa tanah di Indonesia di akses pada 
pukul 20.30 WIB tanggal 5 november 2013. 
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Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah kasus mengenai sengketa tanah 

terdata di Polda Kalimantan Tengah ada 7 kasus yang terjadi baik 

bidangperkebunan maupun kehutanan. Rinciannya masih banyak kasus 

perkebunan, yaitu satu kasus perambahan hutan, dan enam lainnya sengketa tanah 

perkebunan.8Khusus ke Kota Palangkaraya kasus sengketa tanah  yang terjadi 

pada tahun 2013  ada 29 kasus yang rinciannya 18 kasus terjadi antara masyarakat 

dengan masyarakat itu sendiri, kemudian 4 kasus terjadi antara masyarakat 

dengan pihak pemerintah dan 7 kasus sisanya antara masyarakat dengan swasta. 

Penyelesaian sengketa tanah di Kota Palangkaraya melibatkan seorang Damang 

atau kepala adat sebagai perwakilan Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya 

dalam menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

 

 

Tabel 1 : Sengketa Tanah Yang diSelesaikan Badan Pertanahan Nasional Kota         

Palangkaraya 

Tahun Sengketa  antara 
masyarakat 

dengan 
masyarakat 

Sengketa 
antara 

masyarakat 
dengan 

pemerintah 

Sengketa 
antara 

masyarakat 
dengan swasta 

Jumlah Kasus 

2009 30 kasus 2 kasus 13 kasus 45 kasus 
2010 4 kasus   4 kasus 
2011 45 kasus 3 kasus 8 kasus 56 kasus 
2012 39 kasus  2kasus 41 kasus 

8http://www.borneonews.co.id/kalteng/palangkaraya/1055-aduan-sengketa-perkebunan-capai-125-
kasus tentang sengketa kebun di akses pada pukul 12.00 WIB tanggal 29 november 2013. 
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2013 18 kasus 4 kasus 7 kasus 29 kasus 
Sumber : Data Register Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya Tahun 
2009-2013 

 Dari penjelasan diatas, merupakan sengketa tanah yang diselesaikan oleh 

Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya. Sengketa tanah yang sering 

terjadi lebih banyak melibatkan masyarakat dengan masyarakat terutama pada 

tahun 2011 dengan jumlah kasus 45 kasus. Sedangkan pada tahun 2010 adalah 

jumlah sengketa paling sedikit dengan jumlah 4 kasus saja. 

Tabel 2 :  Sengketa Tanah Yang diSelesaikan Damang Kepala Adat 

Tahun Sengketa  antara 
masyarakat 

dengan  
masyarakat 

Sengketa 
antara 

masyarakat 
dengan 

pemerintah 

Sengketa 
antara 

masyarakat 
dengan swasta 

Jumlah Kasus 

2009 13 kasus  2 kasus 15 kasus 
2010 9 kasus   9 kasus 
2011 11 kasus   11 kasus 
2012 17 kasus  3 kasus 20 kasus 
2013 16 kasus  1 kasus 2 kasus 19 kasus 
Sumber : Damang Kepala Adat Sebangau tentang Pencatatan Sengketa Tanah 

Tahun 2009-2013 

Dari tabel diatas maka jumlah sengketa tanah antara masyarakat dengan 

masyarakat menjadi jumlah sengketa tanah yang sering terjadi. Faktor terjadinya 

sengketa tanah antara masyarakat yaitu sertifikat tanah yang ganda, ini artinya 

kedua pihak sama-sama mempunyai sertifikat dengan pengesahan yang jelas pula.  

Sakah satu contoh kasus sengketa tanah yang terjadi adalah kasus sengketa tanah 

yang melibatkan seorang warga Kota Palangkaraya yaitu Yohanes Arnold Pisy 

dengan pihak lain. Dalam hal ini Yohanes sebagai pemilik tanah secara sah 

menggugat salah satu pihak dengan alasan mengklaim kepemilikan tanahnya. 

Faktor yang menjadikan sengketa tanah tersebut ialah tumpang tindihnya 
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kepemilikan. Akan tetapi karena Yohanes punya surat-surat resmi akhirnya 

mendapat pengakuan dari camat dan lurah.Sehingga Yohanes pun bisa  membayar 

tunggakan PBB di Bank Kalteng untuk mengamankan  lahan miliknya di lokasi 

tersebut agar tidak diklaim oleh pihak lain, karena bukti atau resi pembayaran 

PBB bisa dijadikan sebagai alat untuk memperkuat kepemilikan lahannya tersebut 

selain bukti surat kepemilikan lahan yang telah disahkan oleh lurah dan camat 

terutama Surat keterangan tanah (SKT).9 

 Melalui hukum adat, suku dayak membentuk lembaga kedamangan 

sebagai lembega penegak hukum adat sesuai dalam Peraturan Gubernur Pasal 4 

Nomor 13 tahun 2009 di jelaskan mengenai beberapa fungsi dari fungsi 

fungsionaris kedamangan tersebut yaitu membantu Pemerintah dalam bidang 

pertanahan; mengurus dan mengatur tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah; 

mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya, guna 

kepentingan keperdataan adat, termasuk dalam hal adanya persengketaan atau 

perkara adat; dan menjaga, memelihara dan menuntun masyarakat adat Dayak 

untuk memanfaatkan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah semaksimal 

mungkin untuk kesejahteraan bersama. Selain itu juga di jelaskan bahwa 

Wewenang Fungsionaris Kedamangan adalah :mengatur dan menetapkan 

kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak 

adat di atas tanah di wilayahnya. memberikan rekomendasi tertulis dalam hal 

adanya pengalihan atau pelepasan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah 

9http://kalteng.tribunnews.com/2012/07/05/mandau-telawang-siap-tengahi-konflik-lahantentang 

konflik lahan diakses pada pukul 09.00 WIB tanggal 4 januari 2014. 
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kepada pihak lain. Dalam hal pengalihan atau pelepasan sebagaimana 

dimaksudpada Peraturan Gubernur Pasal 4 Nomor 13 Tahun 2009 pada pasal 5 

ayat  hurufc berupa Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka bagi pemegang Hak 

Guna Usaha atau Hak Pakai jika sampai jangka waktunya, maka hak atas tanah 

adat tersebut kembali kepada pemegang hak adat sebelumnya dan penggunaan 

selanjutnya harus berdasarkan persetujuan baru. Memberikan sanksi berupa tidak 

diakuinya kepemilikan secara adat, apabila ternyata tanah adat atau hak-hak adat 

di atas tanah tersebut tidak diinventarisasi bahkan ditelantarkan berturut-turut 

selama 6 (enam)tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Gubernur. Ini 

mendorong masyarakat Adat Dayak setelah melakukan inventarisasi agar 

dilanjutkan dengan mendaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut 

ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. 

Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 13 tahun 2009 

tentang tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah 

dan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2009 tentang 

kelembagaan adat daya maka secara penuh ketika ada permasalahan mengenai 

masalah sosial termasuk tanah adat maka yang berperan dan bertugas 

menyelesaikan masalah tersebut adalah damang yang kemudian damang tersebut 

akan bertugas sesuai wilayahnya yang tersebar di 5 kecamatan di kota 

Palangkaraya. Hal ini dikarenakan tanah adat adalah tanah beserta isinya yang 

berada di wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai 

berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan 
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batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang 

keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.10 

Berkaitan dengan permasalahan tanah adat,banyak kasus yang kemudian 

di selesaikan oleh Damang Kepala Adat karena dalam  penyelesaian perkara 

mempunyai model yang sangat penting dan strategis karena memberikan manfaat 

yang sangat besar tidak saja bagi para pihak yang berperkara, melainkan juga 

sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.Dalam hal ini kasus sengket tanah adat 

yang terjadi di Kota Palangkaraya pada tahun 2009 terjadi 10 kasus, pada tahun 

2010 terjadi 15 kasus, pada tahun 2011 terjadi 8 kasus, pada tahun 2012 terjadi 10 

kasus dan pada tahun 2013 terjadi 7 kasus. Diantara 50 kasus yang terjadi tersebut 

45 kasusnya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat sendiri dan sisanya 5 

kasus terjadi antara masyarakat dengan pihak swasta. Berbagai faktor yang 

menyebabkan sengketa tanah terjadi yaitu juga adanya Surat Kepemilikkan Tanah 

( SKT ) yang tumpang tindih dan juga kesadaran masyarakat adat sendiri yang 

mendaftarkan kepemilikan tanahnya sehingga ketika ada pihak lain yang 

mengklaim bahwa tanah itu miliknya, masyarakat baru protes dan mengadukan 

hal itu. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang belum bisa mengerti antara 

hak diatas tanh dan hak atas tanah sehingga ketika mereka menghasilkan sesuatu 

dari sebidang tanah,maka mereka mengklaim bahwa tanah itu milik mereka. Hal 

ini yang kemudian menjadikan sering terjadinya sengketa tanah adat sesama 

masyarakat itu sendiri maupun antara masyarakat dengan pihak swasta yang ingin 

mengelola tanah adat tersebut. 

10.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak 
atas tanah adat. 
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Prosedur penyelesaian perkara secara perdamaian adat sangat sederhana, 

cepat, epektif, adil dan dengan biaya murah akan memberikan keuntungan 

ekonomis bagi para pihak yang berperkara. Penyelasaian perkara melalui Damang 

Kepala Adat, hasilnya lebih mengedepankan perdamaian diantara para pihak yang 

berperkara, dan memungkinkan tetap terpeliharanya hubungan-hubungan baik 

antara para pihak dalam jangka panjang sehingga dapat membawa ketentraman 

tidak saja bagi para pihak berselisih tetapi juga bagi keharmonisan hubungan 

dalam masyarakat secara lebih luas. Hal inilah yang kemudian masyarakat 

memilih menyelesaiakan sengketa tanah kepada seorang Damang, karena disisi 

lain bagi masyarakat adanya lembaga ini berkaitan dengan nilai-nilai tradisional 

yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyakarat suku dayak. 

 Kenyataan lain, menunjukan bahwa masyarakat dayak memiliki identitas 

yang membuat orang Dayak dan budayanya mampu bertahan dan tetap eksis, 

seperti adanya organisasi sosial religius yang khas Palangkaraya Provinsi 

Kalimantan Tengah yang disebut dengan istilah kedamangan. Bagi masyarakat 

Dayak adanya lembaga ini berkaitan erat dengan nilai-nilai tradisional yang 

tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat suku Dayak. Nilai tersebut 

terangkum dalam sebutan Belom Badat (hidup beradat) sebagai suatu tatanan nilai 

berkenaan dengan hidup dan kehidupan yang sering diperbincangkan dalam 

kaitannya dengan kehidupan modern.selain itu juga filosofis Belom Bahadat 

(hidup beradat) merupakan konsep dan keharmonisan hidup masyarakat dalam 

suasana kehidupan ideal dan harmonis menurut filosofis Belom Bahadat adalah 

harmonis antara manusia dengan dewa,sangiang, dan roh leluhur, kemudian 

harmonis antara manusia dan alam lingkungan dan juga harmonis manusia dengan 
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sesamanya. Sedangkan artinya yang paling mendasar dari lembaga kedemangan 

ini adalah sebagai wadah interaksi sosial masyarakat dayak yang terpola dalam 

suatu pola hubungan yang khas dari kehidupan masyarakat adat. Secara khusus 

warga kedemangan diikat oleh tradisi adat yang membuat masyarakat Dayak 

sangat sensitif terhadap hukum adatnya. Norma adat dijadikan pedoman untuk 

mengatur kehidupan sosial masyarakat, siapapun yang melanggar ketentuan 

hukum adat harus menghadapi peradilan adat yang disebut perakara. Putusan 

diambil oleh para ketua adat yang berwibawa dengan mengacu hukum adat yang 

berlaku masih dipraktekan sampai sekarang. 

 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah 

mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai 

menjadi jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan 

dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peran Damang Kepala Adat dalam penyelasaian sengketa 

tanah adat di Kota Palangkaraya ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi Damang Kepala Adat dalam 

penyelesaian sengketa tanah adat ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Secara umum tujuan penelitian ini temasuk : 
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1.  Untuk mengetahui bagaimana peran Damang Kepala Adat dalam 

penyelesaian sengketa tanah adat di Kota Palangkaraya. 

2.  Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi Damang Kepala 

Adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat. 

D.        MANFAAT PENELITIAN 

Untuk mendekati kerangka hal yang sempurna, maka sangat perlu 

memberikan manfaat kepada khalayak umum,sedangkan manfaat 

penelitian yaitu sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teorotik yaitu adalah untuk mengetahui seberapa besar 

eksistensi seorang damang kepala adat dalam menyelesaikan sengketa 

tanaha adat yang ada di Kota Palangka Raya. Selain itu juga untuk 

mempelajari lebih lanjut bagaimana perbandingan penyelesaian sengketa 

tanah adat yang di selesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional dan 

Damang Kepala Adat. Serta memberikan kontribusi pada Mata Kuliah 

Politik Pertanahan terkait konflik agraria. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam hal ini merupakan sebuah hasil dari tujuan 

penelitian ini sendiri.Manfaat ini menekankan pada praktek di lapangan 

secara langsung pada proses penyelesaian sengketa tanah adat oleh 
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damang kepala adat di Kota Palangkaraya yang dalam hal ini adalah 

Masyarakat dan Pemerintah. 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Kajian teori atau pengkajian teori dalam suatu penelitian merupakan tahap 

yang sangat penting. Dengan adanya teori-teori yang digunakan dan memiliki 

keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, akan memperjelas hal-hal yang 

telah ditentukan jawabannya melalui penelitian-penelitian lain yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hasil dari kajian teori tersebut bisa dijadikan masukkan 

dan landasan dalam menjelaskan dan merinci masalah-masalah yang akan di 

teliti.11 

1. Teori Konflik Ralf Dahrendorf 

Keberadaan teori konflik muncul setelah fungsionalisme. Namun, 

teorikonflik sebenarnya sama saja dengan suatu sikap kritis terhadap Marxisme 

ortodox. Seperti Ralf Dahrendorf, yang membicarakan tentang konflik antara 

kelompok-kelompok terkoordinasi (imperatively coordinated association), dan 

bukan analisis perjuangan kelas, lalu tentang elit dominan, daripada pengaturan 

kelas, dan manajemen pekerja, daripada modal dan buruh. 

Dahrendorf menolak utopia teori fungsionalisme yang lebih menekankan 

konsensus dalam sistem sosial secara berlebihan. Wajah masyarakat menurutnya 

tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi, tetapi ada 

wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Baginya, pelembagaan 

11Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung:2009 
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melibatkan dunia kelompok-kelompok terkoordinasi (imperatively coordinated 

association), dimana, istilah-istilah dari kriteria tidak khusus, mewakili peran-

peran organisasi yang dapat dibedakan. Organisasi ini dikarakteri oleh hubungan 

kekuasaan (power), dengan beberapa kelompok peranan mempunyai kekuasaan 

memaksakan dari yang lainnya.12 

Saat kekuasaan merupakan tekanan (coersive) satu sama lain, kekuasaan 

dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi 

legitimate dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan (authority), dimana, 

beberapa posisi mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan 

yang lang lain. 

Teori Konflik Ralf Dahrendorf tidak bermaksud untuk mengganti teori 

konsensus. Dasar Teori Konflik Dahrendorf adalah penolakan dan penerimaan 

sebagian serta perumusan kembali teori Karl Marx yang menyatakan bahwa kaum 

borjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja 

tergantung pada sistem tersebut. Pendapat yang demikian mengalami perubahan 

karena pada abad ke-20 telah terjadi pemisahan antara pemilikan dan 

pengendalian sarana-sarana produksi. Kecuali itu,pada akhir abad ke-19 telah 

menunjukkan adanya suatu pertanda bahwa para pekerja tidak lagi sebagai 

kelompok yang dianggap sama dan bersifat tunggal karena pada masa itu telah 

lahir para pekerja dengan status yang jelas dan berbeda-beda, dalam arti ada 

kelompok kerja tingkat atas dan ada pula kelompok kerja tingkat bawah. Hal yang 

demikian merupakan sesuatu yang berada di luar pemikiran Karl Marx. 

12Dahrendorf, Ralf."Class and Class Conflict in Industrial Society." Stanford CA: Stanford 
University. 1959. 
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Selain itu, Karl Marx sama sekali tidak membayangkan bahwa dalam 

perkembangan selanjutnya akan lahir serikat buruh dengan segenap mobilitas 

sosialnya, yang mampu meniadakan revolusi buruh. Perlu diketahui bahwa dalam 

suatu perusahaan ada pimpinan dan ada para pekerja yang pada suatu saat dapat 

saja terjadi konflik. Akan tetapi dengan adanya pengurus dari organisasi tenaga 

kerja tersebut untuk mengadakan perundingan dengan pimpinan perusahaan maka 

konflik dapat dihindari. Pendekatan Ralf Dahrendorf berlandaskan pada anggapan 

yang menyatakan bahwa semua sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif. 

Dalam hal ini, koordinasi yang mengharuskan adanya otoritas merupakan sesuatu 

yang sangat esensial sebagai suatu yang mendasari semua organisasi sosial. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam suatu sistem sosial mengharuskan 

adanya otoritas, dan relasi-relasi kekuasaan yang menyangkut pihak atasan dan 

bawahan akan menyebabkan timbulnya kelas. Dengan demikian maka tampaklah 

bahwa ada pembagian yang jelas antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang 

dikuasai. Keduanya itu mempunyai kepentingan yang berbeda dan bahkan 

mungkin bertentangan. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa bertolak dari 

pengertian bahwa menurut Ralf Dahrendorf kepentingan kelas objektif dibagi atas 

adanya kepentingan manifest dan kepentingan latent maka dalam setiap sistem 

sosial yang harus dikoordinasi itu terkandung kepentingan latent yang sama, yang 

disebut kelompok semu yaitu mencakup kelompok yang menguasai dan kelompok 

yang dikuasai. 

2. Resolusi Konflik Johan Galtung 

Selama ini konflik selalu diidentikan dengan kekerasan, menurut Johan 

Galtung, konflik dapat diartikan sebagai benturan fisik dan verbal dimana akan 
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muncul penghancuran, tapi konflik juga bisa dipahami sebagai sekumpulan 

permasalahan yang menghasilkan penciptaan penyelesaian baru, sedangkan 

kekerasan adalah situasi ketidaknyamanan yang dialami aktor dimana 

ketidaknyamanan adalah apa yang “seharusnya” tidak sama dengan apa yang 

“ada” bisa juga berupa suatu sikap yang ditujukan untuk menekan pihak lawan, 

baik secara fisik, verbal, ataupun psikologi. Dalam teori tentang segitiga 

kekerasan Galtung, kekerasan terbagi menjadi tiga yaitu kekerasan langsung, 

kultural dan struktural. Dimana kekerasan langsung seringkali didasarkan atas 

penggunaan kekuasaan sumber (resource power), yang dibedakan menjadi 

kekuasaan yang bersifat menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis dan 

kekuasaan renumeratif. Baik kekuasaan sumber dan kekuasan struktural saling 

berkaitan, saling memperkuat. Galtung mengungkapkan kekerasan struktural dan 

personal dapat menghalangi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan-

kebutuhan dasar ini adalah kelestarian atau keberlangsungan hidup, kesejahteraan, 

kebebasan, dan identitas. Jika empat kebutuhan dasar ini mengalami tekanan atau 

kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan 

muncul ke permukaan sosial. 

Agar bisa merespon konflik secara tepat, maka perlu memahami level 

analisa konflik karena ada konflik yang bersifat mikro dengan level individual (di 

dalam diri individu yang bersangkutan maupun antar individu) dan ada pula 

konflik yang makro dengan level kelompok (baik dalam lingkup masyarakat 

maupun organisasi), negara maupun internasional. Konflik dalam diri seseorang 

terjadi ketika dia mempunyai dua atau lebih kepentingan yang sifatnya 

bertentangan. Sehingga individu tersebut harus menentukan pilihan dan prioritas. 
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Konflik antar individu, terjadi akibat keterbatasan sumberdaya, perbedaan 

pandangan atas nilai, atau tujuan yang tidak sejalan, bisa juga karena keterlibatan 

dalam kerjasama (bila ada benturan kepentingan), maupun saat konsensus tidak 

tercapai (tidak ada pihak yang mau mengalah). Sedangkan konflik dalam lingkup 

yang lebih luas, seperti kelompok dan lainnya hampir sama dengan konflik antar 

individu sebagaimana disebutkan di atas, tetapi sifatnya lebih kompleks dan lebih 

banyak individu yang terlibat dalam konflik 

Menurut Galtung ada tiga proses yang harus dilewati sebelum perdamaian 

dapat dibangun.Ketigaprosesadalah peacekeeping, peacemaking, 

dan peacebuilding. Peacekeeping adalah proses menghentikan atau mengurangi 

aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga 

perdamaian yang netral. Peacemaking adalah proses yang tujuannya 

mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak-pihak 

yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau 

pimpinan. Peacebuilding adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi 

sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui 

proses peacebuilding diharapkan diharapkan negative peace (atau the absence of 

violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat merasakan adanya 

keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif.13 

3. Konsepsi Konflik Agraria 

13Galtung, Johan  (ed.) Peace, War, and Defence – Essays in Peace Research:Copenhagen,1975 
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Konflik agraria adalah pertentangan klaim hak  atas tanah atau kekayaan 

alam yang berasal dari alas yang berbeda. Masing-masing pihak meyakini 

mempunyai kekuatan hukum untuk mempertahakan sumber daya tersebut. Pada 

tingkat mikro, konflik agraria wujudnya pada klaim yang bertumbukan atas lokasi 

yang sama, dari alas yang berbeda dan dari institusi yang berbeda. Di satu pihak, 

masyarakat memiliki klaim berdasarkan aturan atau hukum adat setempat yang 

mereka sepakati bersama. Di sisi lain, pihak pemegang konsesi memilik klaim 

atas lahan yang sama berdasarkan penetapan hak yang diberikan oleh pemerintah 

beralaskan sejumlah peraturan dan perundangan dari hukum formal yang berlaku. 

MenurutChristodolou , konflik adalah bentuk pertentangan atau 

pertarungan yang sudah nyata, yang didasari oleh pertentangan klaim, yang 

bermula pada tidak adanya pegangan bersama mengenai tiga hal : a) Siapa yang 

berhak menguasai tanah dan kekayaan alam; b) siapa yang berhak memanfaatkan 

tanah dan kekayaan alam, c) siapa yang berhak mengambil keputusan atas 

penguasaan dan pemanfaatan atas tanah  dan kekayaan alam. 

Wiradi mengemukakan bahwa permasalahan yang paling vital dewasa ini 

adalah permasalahan agraria, terutama susunan penguasaan tanah dan kekayaan 

tanah yang menyertainya. Kunci utama untuk memahami soal agraria ini adalah 

kesadaran kita sendiri sejauh mana kita menyadari bahwa penguasaan tanah 

melandasi hampir semua aspek kehidupan ketimpangan dalam hal akses terhadap 

tanah akan sangat menentukan corak masyarakatdan mencerminkan dinamika 

tertentu hubungan antar lapisan masyarakat. Hak seseorang atau kelompok atas 

suatu luasan tanah akan terjamin kepastiannya jika memperoleh pengakuan secara 

utuh dari masyarakat atau penguasa diatasnya. Pengakuan, perlindungan, dan 
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pemulihan dari pemegang kekuasaan terutama pemerintah sangat diperlukan agar 

hak itu dapat ditegakkan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa masalah agraria pada 

hakikatnya adalah masalah kekuasaan, masalah politik, yang berkaitan dengan 

kuasa ekonomi dan sosial . Proses pengelihan akses dan kontrol tanah dari satu 

pihak ke pihak lain, dipenuhi oleh berbagai metode yang digunakan oleh institusi 

politik, seperti penggunaan instrument birokrasi dan peraturan pemerintah 

(government regulation), maupun manipulasi dan kekerasan secara langsung. 

Semasa rezim Orde Baru, kita menyaksikan banyak sekali kasus konflik agraria. 

Konflik itu telah menjadi sisi lain dari pengadaan tanah dan pengelolaan kekayaan 

skala besar untuk proyek pembangunan pemerintah maupun proyek- proyek dari 

perusahan bermodal raksasa. 14 

F. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian karena berperan sebagai alat untuk mengukur variable. Dalam 

penelitian, variable penelitian adalah eksistensi damang kepala adat dalam 

penyelesaian konflik agraria. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar peran 

damang kepala adat dalam menyelesaikan konflik agraria di Kota Palangkaraya. 

Indikator dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Peranan Damang Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria,meliputi 

: 

14 Wiradi, Gunawan, Seluk-Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria, 
Sajogyo Institute:Bogor,2009 
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a). Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 

2008, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, dan 

Peraturan Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2009 terkait dengan keberadaan 

damang kepala adat di Kota Palangkaraya dan tanah adat. 

b). Mengetahui peran damang kepala adat dalam penyelesaian konflik agraria di 

Kota Palangkaraya. 

 

 

2.  Proses penyelesaian konflik : 

a).  Mekanisme atau proses penyelesaian konflik agraria yang dilakukan 

damang kepala adat dalam melalui proses mediasi dan negosiasi. 

b).Mekanisme atau proses penyelesaian konflik agraria yang dilakukan 

damang kepala adat dalam melalui proses peradilan adat 

3.   Mengetahui kendala yang dihadapi damang kepala adat dalam 

penyelesaian konflik agraria di Kota Palangkaraya. 

G.  METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan alasan 

agar dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti 

dalam hal ini esksistensi damang kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah 

adat di Kota Palangkaraya. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan 
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masalah yang di teliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari 

metode deskriptif adalah menggambarkan suatu penyelesaian sengketa tanah adat. 

Maka dari itu metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan 

dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan obyek penelitian. 

 

 

 

2. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data yang digunakan 

adalah  

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan dari narasumber yang 

dianggap tahu terhadap persoalan yang terjadi. Data primer digunakan 

sebagai informasi penunjang penelitian supaya bisa memperkuat data 

informasi penulis dalam menyusun basis penelitian. Tujuan dalam data 

sekunder ini yaitu para informan atau para sumber yang berkaitan 

langsung dengan permasalahan penulisan yaitu Damang Kepala Adat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder di butuhkan untuk melengkapi data primer untuk 

mengkaitkan  langsung dengan persoalan sengketa tanah. Data sekunder 

didasarkan terhadap buku-buku, artikel, arsip, peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan sengketa tanah di Kota Palangkaraya. 
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3. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian di maksudkan agar peneliti mampu mengungkapkan 

fakta supaya mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kecamatan Sebangau, Kota 

Palangkaraya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan memahami 

setting. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari subyek penelitian. 

Sehubungan hal tersebut, maka digunakan teknik pengumpulan data berupa 

pengamatan,wawancara dan dokumentasi 

a. Wawancara  

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melalui 

perbincangan langsung. Perbincangan langsung dilakukan oleh peneliti dan yang 

menjadi narasumber dalam wawancara yaitu Damang Kepala Adat. Jadi hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diingikan peneliti. Teknik ini 

dilakukan secara terstruktur dan berpartisipasi langsung dengan tujuan peneliti 

mendapatkan data-data yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam 

wawancara juga akan membahas Eksistensi Damang Kepala Adat Dalam 

Penyelesaian Konflik Agraria serta proses penyelesaiannya. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang di teliti. Dalam hal ini penulis 

mengamati faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanh berdasarkan data dari 
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Badan Pertanahan Nasional serta Damang Kepala Adat. Selain itu juga 

pengamatan langsung peneliti pada saat proses konflik di Peradilan Adat. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melalui tulisan-

tulisan mengenai hukum adat, peradilan, buku-buku tentang pedoman peradilan 

adat serta peraturan-peraturan mengenai hak-hak di atas tanah adat, tentang fungsi 

dan peran damang. 

5.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah karena dengan analisis data dapat diberi arti tentang makna yang 

berguna dalam memecahkan permasalahan penelitian. Untuk analisis data 

peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, analisis kualitatif terdiri 

dari : 

a. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan semua data yang 

ada di lapangan sesuai dengan judul penelitian, untuk kemudian dijadikan 

sebagai tambahan dalam penulisan. 

b. Reduksi Data 

Merupakan proses penyajian,kompilasi daata setelah direduksi ke 

dalam bentuk-bentuk simbol yang bisa mengganbarkan keseluruhan data-

data utamanya hasil penelitian. Kegiatan ini merupakan penyederhanaan 

data yang kompleks ke dalam, narasi-narasi pendek sesuai kriteria dan 

klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah sehingga dengan mudah 

bisa dipahami maknanya. 
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c. Display Data 

Merupakan tahap seleksi data atas data atau catatan-catatan lapangan 

seperti proses penyelesaian sengketa tanah,proses pengadilan adat,serta 

kendala dalam penyelesaian sehingga data yang didapat sesuai dengan 

pokok yang dituju dalam penelitian. 

d. Verifikasi Data 

Setelah data disajikan, maka diambil beberapa alternatif yang sesuai 

dengan judul penelitian untuk dijadikan bahan penyampaian informasi dan 

pengambilan keputusan guna kemudian diambil sebuah kesimpulan. 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan 

menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sumber data yang lain diluar data itu untuk keperluan 

perbandingan atau pengecekkan derajat hasil penenlitian. Teknik triangulasi yang 

banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Dalam metode 

pemeriksaan data ini prbandingan antara data dan hasil pengamatan dengan 

wawancara dengan data dokumentasi, membandingkan data hasil penelitian 

dengan hasik penelitian-penelitian yang sebelumnya yang dianggap relevan, 

dengan membandingkan data hasil penelitian dengan teori. 
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