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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah Adat kepunyaan masyarakat Adat diatur dalam hukum Adat 

mereka masing-masing. Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat 

berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat Adatnya. Tanah Adat 

merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat. Sistem 

kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga 

pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, 

menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, 

daluwarsa/verjaring.1 

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat  

penting di dalam hukum Adat, yaitu disebabkan : 

1. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang 

meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan bersifat 

tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih 

menguntungkan. 

2. Karena faktanya, yaitu kenyataannya bahwa tanah itu adalah merupakan 

tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan 

kepada persekutuan  (masyarakat), merupakan tempat dimana para 

                                                           
1 Sudiyat, Iman. 1981. Hak Adat Sketsa Azas. Yogyakarta: liberty. Hlm 3 
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warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan, dan 

merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung 

persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan.  

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah 

merupakan milik komunal atau persekutuan hukum 

(beschikkingsrecht). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat 

mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan 

jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka 

tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.2 

Dalam pandangan hukum adat menurut  Herman Soesang Obeng 

disebutkan,  bahwa tanah dan  manusia mempunyai hubungan 

sedemikian erat, dan dalam jalinan pikiran (participerend denken),  

sehingga hubungan antara manusia dan tanah merupakan suatu 

hubungan magis religius yang sedikit banyak  mengandung unsur 

kekuatan gaib (mistik).3 

Teori hukum nasional yang dimaksudkan disini adalah hak 

penguasaan tanah yang didasarkan kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960. 

Inti dari teori ini adalah bahwa penguasaan negara atas tanah bukanlah 

berarti negara bisa bertindak sewenang-wenang atas seluruh tanah yang 

ada di negara ini. Penguasaan negara ini dibatasi oleh adanya hak 

                                                           
2Siregar, Ansari, 2011. Pendaftaran Tanah Kepastian Hak, Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara, Medan. 
3 H.M. Koesnoe, 2000. Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah, Surabaya : Ubaya 

Press. 
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individu dan hak persekutuan hukum adat terhadap tanah. Sehingga 

tanah yang bisa dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak 

terletak padanya hak individu maupun hak ulayat. Tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara itu peruntukannya juga adalah untuk kemakmuran 

rakyat.4 

Di dalam masyarakat Flores Timur itu sendiri, tanah merupakan 

tempat untuk mencari penghasilan sehari-hari. Tanah dianggap sebagai 

harga diri dari masyarakat Adat tersebut. Oleh karena itu, tanah Adat 

sering menjadi objek konflik  antara masyarakat Adat. Masyarakat Adat 

akan berjuang hingga rela mengorbankan nyawa daripada menanggung 

malu karena kehilangan harga dirinya. Konflik tanah Adat dapat 

menimbulkan tindak pidana yang berkepanjangan, seperti pembunuhan 

dan penyerangan antar desa. Penyelesaian konflik tanah Adat sering 

mengalami hambatan karena masyarakat Adat yang berkonflik memiliki 

hukum Adat yang berbeda mengenai tanah Adatnya. 

Konflik timbul karena adanya  pertentangan/tidak harmonisnya 

hubungan antara dua pihak yang mempunyai tujuan yang sama atau 

pemikiran yang berbeda, dan/atau adanya kebutuhan yang sama, 

sementara ketersediaan sumber daya/objek yang diperebutkan adalah 

terbatas jumlahnya.  

Pada pendapat seorang ahli yang bernama T.F Hoult, 1996. “Konflik 

adalah suatu situasi proses, yaitu proses interaksi antara dua atau lebih 

                                                           
4 ibid, halaman 199. 
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indvidu atau kelompok, dalam memperebutkan objek yang sama, demi 

kepentinggannya”. Objek dimaksud dapat berupa benda fisik dan fisik/ 

hal yang dapat memotivasi setiap orang, atau kelompok orang untuk 

melakukan usaha keras/perjuangan untuk mendapatkannya. Konflik 

merupakan satu titik tertingi equiblirium terjadinya praktik persaingan 

yang keras, dan kadang dapat mengunakan kekuatan/kekerasan fisik.5 

Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu 

yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari 

adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu 

kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan 

kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun 

dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan 

menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi 

itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena 

itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari. 

Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada 

anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan 

sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi 

persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana 

menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan 

antarpribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap 

sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan 

                                                           
5 Bernard, Raho. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hlm.5 
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dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal 

konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnnya 

bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi.6 

Masyarakat Adat yang berkonflik umumnya memiliki hukum Adat 

yang berbeda yang sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya, sehingga 

dapat mempersulit penyelesaian konflik yang terjadi. Dalam pandangan 

antropologi, dimana saja ada manusia hidup bermasyarakat pasti ada 

sistem kontrol sosialnya.  

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum Adat merupakan kontrol 

sosial dari masyarakat Adat dalam mengatur prilaku masyarakat agar 

tidak terjadi penyimpangan dan agar penyimpangan yang terjadi dari 

norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki.7 

Salah satu konflik tanah Adat yang masih terjadi di Indonesia saat 

ini adalah konflik tanah Adat di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores 

Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Desa Lamahala dengan 

Desa Horowura. Tanah  Nepang  memiliki luas 0,75 km2 yang meliputi 

5 (sembilan belas) bidang kebun.8 

Warga dari kedua desa hingga saat ini saling mengklaim tanah 

konflik di wilayah perbatasan yang kini menjadi kebun dan dikelola oleh 

warga dari dua desa tersebut. Konflik tanah ini menyebabkan aksi saling 

                                                           
6 Ibid, halaman 7  
7 Hadikusuma, Hilman. 2006. Antropoloi Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni. Hlm.8 
8 Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/1964 PERDATA tanggal 22  

Agustus 1964. 
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membakar rumah dan perang tanding. Pada tahun 1982 pernah terjadi 

perang tanding antar warga desa tersebut dan menelan korban jiwa. 

Perang tanding merupakan perang antara suatu desa dengan desa lain 

untuk mencari kebenaran dari suatu konflik, dimana pihak yang banyak 

jatuh korban menjadi pihak yang salah. 

Konflik tanah antara Desa Lamahala dan Horowura berlangsung 

selama 2 tahun. Terjadinya konflik pertama pada tahun 2009 dimana 

Desa Horowura dan Lamahala sama–sama memperthanakan tanah 

sengketa tersebut. Desa Lamahala mempertahankan dengan alasan 

tanah tersebut merupakan tanah peninggalan nenek moyang mereka. 

Dari desa Horowura juga mempunyai alasan yang dimana tanah tersebut 

milik mereka karna mereka membuat perkebunan sudah dari sekian 

tahun lamanya. Awal terjadinya perseteruan perang karena karena 

penggunaan areal lahan pertanian di perbatasan kedua desa itu yang 

selama ini dikelola secara bersama-sama kemudian masing-masing 

saling mengklaim bahwa ini areal pertanian kami. Padahal, dalam 

penuturan  sejarahnya kedua desa ini memiliki cerita bahwa mereka 

adalah bersaudara. "Lein lau weran rae' yang kurang lebih artinya bahwa 

tanah yang disengketakan itu adalah milik bersama. Di tahun 2010-2011 

ini tidak adanya penyelesaian dari kedua desa tersebut tapi pemerintah 

tetap berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa itu. 

Pada tahun 2012 terjadi konflik lagi karena warga Desa Lamahala 

mengetahui warga Horowura menggunakan lahan tersebut untuk 

berkebun sedangkan tanah tersebut belum ada pembagian yang jelas dari 
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proses hukum maupun dari proses adat tersebut. Warga Lamahala 

awalnya tidak mau berperang namun ada warga dari Horowura dan 

lainnya merusak tanaman warga Lamahala sehingga terjadi perang. 

Pengakuan yang sama juga diakui oleh warga Horowura bahwa kebun 

mereka yang sudah berisi tanaman ditebang oleh warga Lamahala. 

Perang ini banyak memakan korban dari desa Lamahala maupun Desa 

Horowura.9 

Relasi pemerintahan setempat dengan konflik tanah adat ini sangat 

penting, yang dimana pemerintah setempat sangat mempunyai peran 

yang sangat penting untuk bisa mengambil keputusan atau meredam 

konflik tersebut. Namun yang kita ketahui sekarang ini adalah di Pulau 

Adonara memiliki kultur budayanya yang sangat dipercayai yang salah 

satunya adalah pembunuhan atau tubak telo merupakan cara untuk 

mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan 

peran Kepala Adat dari kedua Desa ini untuk mencari solusinya. 

Sedangkan pada konflik tanah Adat antara kedua desa ini juga memakan 

korban dari Desa Horowura dan masyarakat dari Desa Lamahala 

mengalami luka-luka sedangkan  pada saat itu juga ada keamanan dari 

TNI dan POLRI tapi meraka tidak mampu untuk melerai dua desa yang 

sedang berkonflik tersebut. Kepala Adat sangat menyayangkan sikap 

kurang tegasnya aparat keamanan di dalam menjaga perdamaian kedua 

                                                           

9 Ado, Yahya. Adu Perang di Adonara. Opini pada Harian Pos Kupang.    
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desa yang berkonflik, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan 

terhadap aparat keamanan. Hingga saat ini, kurangnya perhatian oleh 

pemerintah setempat dan DPRD yang menyebabkan proses 

penyelesaian konflik tanah Adat menjadi kendala untuk menyelesaiakn 

konflik tanah Adat. Peran pemerintah yang dilakukan disini sangat tidak 

adil yang dimana kurangnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh 

Pemerintah kepada ke dua desa yang berkonflik. Penuluhan pernah 

diberikan kepada Desa Lamahala sebanyak dua kali akan tetapi untuk 

DesaHorohura belum pernah diberikan penyuluhan hukum hingga saat 

ini. Sedangkan pemahaman hukum mempunyai peran penting agar 

masyarakat desa mematuhu hukum yang berlaku. Proses pertempuan 

yang dibuat secara terpisah antara warga Desa Lamahala dan Desa 

Horohura menimbulkan kecurigaan di kedua desa yang berkonflik. 

Selain itu, kedua desa tidak mengetahui keinginan-keinginan yang 

disampaikan kepada pemerintah. 

Menurut masyarakat Adat di Pulau Adonara, bahwa pembunuhan 

(tubak belo) merupakan cara untuk mencari keadilan dan kebenaran. 

Jika hal itu terus berlanjut, tentunya akan merugikan masyarakat 

Adonara itu sendiri dan juga merusak persatuan dan kesatuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pembunuhan juga semakin menambah 

konflik antara kedua desa yang bersengketa. 

Hal penting tentang penguasaan tanah dalam UUPA adalah 

ditegaskannya hak pengusaan negara terhadap tanah, akan tetapi kendati 

negara diakui sebagai penguasa atas tanah bukanlah berarti negara bisa 
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bertindak sewenang-wenang atas seluruh tanah yang ada di negara ini. 

Penguasaan negara ini dibatasi oleh adanya hak individu dan hak 

persekutuan hukum adat terhadap tanah. Kekuasaan negara terhadap 

tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi 

dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberikan kekuasaan 

kepada seorang yang mempunyainya untuk menggunakan haknya. 

Sedangkan kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan 

sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain adalah sangat luas dan penuh.  

Penguasaan negara atas tanah dibedakan kepada dua penguasaan 

yaitu penguasaan langsung dan penguasaan tidak langsung. Penguasaan 

langsung adalah penguasaan negara terhadap tanah yang belum dihaki 

perseorangan, Menurut Sunarjati Hartono, tanah seperti ini disebut 

dengan istilah “tanah yang dikuasai langsung oleh negara” atau 

kemudian disebut secara singkat sebagai “tanah negara”. Adapun hak 

menguasai negara secara tidak langsung adalah hak menguasai negara 

terhadap tanah yang telah dihaki perseorangan, atau disebut dengan 

“tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara” atau “tanah negara 

tidak bebas”.10 

Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh hak, yang dilindungi 

oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak 

untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Dalam UUPA telah 

                                                           
10Kuswanto, Heru. 2011. Hukum Agraria, (Modul) Fakultas Hukum Universitas Narotama. 

Surabaya 
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diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas 

tanah dalam Hukum Tanah Nasional : 

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1,sebagai hak 

penguasaan atas tanah yang tertinggi,beraspek perdata dan publik. 

2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam pasal 2,semata-

mata beraspek publik. 

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam pasal 3, 

beraspek perdata dan publik. 

Hak-hak perorangan/individual,semuanya beraspek perdata, terdiri atas:         

a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya 

secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak 

Bangsa, yang disebut dalam pasal 16 dan 53. 

b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan pasal 49.4. 

c. Hak Jaminan atas tanah yang disebut “Hak tanggungan” dalam pasal  

25,33,39 dan 51. 

Semua hak penguasaan atas tanah berisikan tentang 

serangkaian wewenang dan kewajiban dan/atau larangan bagi 

pemegang haknya. Penguasaan hak atas tanah terdiri atas 

Penguasaan secara perorangan/individual yang beraspek perdata dan 

penguasaan tanah bersama atau yang lebih dikenal dengan Tanah 

Adat, dalam UUPA disebut dengan Hak Ulayat, yang beraspek 

perdata dan juga beraspek publik. 
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Masih adanya Hak Ulayat pada masyarakat hukum adat 

tertentu, dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan 

para Tetua Adat dalam kenyataannya,yang diakui sebagai 

pengemban kewenangan dalam memimpin dan mengatur 

penggunaan tanah ulayat,yang merupakan tanah bersama 

masyarakat tanah adat yang bersangkutan.  

Pengakuan hukum adat dalam  UUPA  dapat  dicermati  sejak 

awal,  yaitu melalui  Konsiderans dinyatakan, bahwa  “perlu  adanya 

hukum agraria nasional, yang  berdasarkan  atas  hukum  adat 

tentang  tanah”. Lebih lanjut dalam Pasal 5 UUPA ditemukan  

adanya  pernyataan, bahwa “Hukum agraria  yang  berlaku atas 

bumi, air  dan ruang  angkasa  ialah hukum adat”.11 

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT) 

pada tahun 1974 menerbitkan Peraturan Daeah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur  No. 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan 

Hak Atas Tanah. Bab I pasal 1 (3) menegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan ”tanah” ialah tanah bekas pengusaan masyarakat 

hukum adat/tanah suku. Kemudian pada pasal 2 (1) dinyatakan 

”tanah bekas penguasaan masyarakat hukum adat, dinyatakan 

sebagai tanah-tanah di bawah penguasaan Pemerintah Daerah 

Gubernur Kepala Daerah. Secara tersirat, terbitnya peraturan 

tersebut sebagai gambaran semakin berkurangnya hak atas tanah 

                                                           
11 Ibid, hal.1 
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ulayat di bawah penguasan masyarakat hukum adat dengan alasan 

tertentu, dan berpindah menjadi di bawah penguasan Pemerintah 

Daerah.12 

Berbicara mengenai tanah adat  di Pulau Adonara selain 

tidak dapat dipisahkan dengan sejarah tanah adatnya juga tidak bisa 

dilepaskan dengan  masyarakat hukum adat selaku pemilik dari 

tanah adat. Masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam undang-undang".Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat 

adalah sekelompok orang-orang yang terikat oleh hukum adatnya 

sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena  persamaan 

tempat tinggal ataupun berdasarkan atas keturunan. 

Ter Haar, mengemukakan bahwa di seluruh kepulauan 

Indonesia, pada tingkat rakyat jelata terdapat pergaulan hidup dan 

golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap 

dunia luar, lahir dan bathin. Golongan-golongan itu mempunyai 

                                                           
12 http://www.matadunia.id/2016/02/peraturan-daerah-dan-hukum-adat_44.html 
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susunan yang tetap dan kekal, dan orang- orang golongan itu 

masingmasing mengalami kehidupan sebagai hal yang sewajarnya, 

yang menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang 

mempunyai pikiran akan memungkinkan untuk membubarkan diri. 

Golongan-golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus 

sendiri, mempunyai harta benda milik keduniaan dan  milik gaib, 

golongan-golongan demikianlah yang merupakan persekutuan 

hukum.13 

Selain itu, di dalam pasal 103 huruf d Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan 

bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a yaitu penyelesaian 

sengketa Adat berdasarkan hukum Adat yang berlaku di Desa Adat 

dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia 

dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. 

Dalam menghadapi kasus sengketa tanah Adat diperlukan 

upaya dari Kepala Adat masing-masing untuk menyelesaikan 

sengketa agar tidak menimbulkan tindak pidana. Kepala Adat 

merupakan orang yang paling dihormati oleh masyarakat Adatnya 

dan dianggap dapat menyelesaikan sengketa Adat karena 

memahami hukum Adatnya. Maka dari itu, berdasarkan uraian 

diatas melalui penelitian, penulis mengkaji bagaimana Peran Kepala 

                                                           
13 Tar Haar, 1874.  Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K.Ng. Soebekti  

Poesponoto, Pradnya Paramita Jakarta.hal.87  
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Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Desa 

Lamahala Dengan Desa Horowura Di Pulau  Adonara. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka dalam 

penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Kepala Adat dalam penyelesaian konflik tanah 

Nepang antara Desa Lamahala dengan Desa Horowura, di Pulau 

Adonara ? 

2. Apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik Tanah Adat antara Desa 

Lamahala dan Horowura di Pulau Adonara. 

C. Tujuan Penelitian 

Di lakukannya suatu penelitian bertujuan untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu. Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah tersebut di 

atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peran Kepala Adat dalam penyelesaian konflik tanah  

Nepang antara Desa Lamahala dengan Desa Horowura, di Pulau 

Adonara. 

2. Untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya konflik Tanah Adat 

antara Desa Lamahala dan Desa Horowura di Pulau Adonara 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan yang telah 

diuraikan diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi pihak 

tertentu sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan khususnya dalam 

penelitian, sehingga mampu mengungkapkan permasalahan yang 

dihadapi. Serta dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang konflik tanah adat.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat  praktis  penelitian ini  terdiri dari dua kepentingan yaitu:  

1. Bagi kalangan  akademis, hasil  penelitian ini dapat digunakan 

sebagai  sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan  

penelitian  penyelesaian konflik tanah adat. 

2. Bagi masyarakat desa adat, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai Informasi untuk mengetahui penyelesaian konflik tanah 

adat. 

E. Definisi Konsep 

Definisi konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu tertentu. Devinisi mengenai konseptual 

yang ada dengan memperhatikan tema penelitian, maka dapat ditemukan 

beberapa konsep yang perlu didefinisikan dengan tujuan agar peneliti dan 

pembaca memiliki prresepsi atau pemahaman yang sama. Untuk 

memperjelas indikator-indikator penelitian, maka peneliti memberikan 

definisi konseptual sebagai berikut : 
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1. Peran kepala adat adalah : 

Menurut Soepomo, pengertian Kepala Adat adalah adalah bapak 

masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga 

besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan 

(Soepomo, 1979:45). Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan 

masyarakat adat peranan Kepala  Adat mempunyai posisi sentral dalam 

pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Ia adalah  Kepala 

pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di 

masyarakat hukum adat.  

Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan 

peranan tersebut adalah sebagai hakim perdamaian yang berhak 

menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada 

anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat berkewajiban untuk 

mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta 

kedamaian. 

a. Untuk membetulkan  hukum  adat yang telah dilanggar oleh 

masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra  

hukum  adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya 

apabila terjadi sengketa tanah didalam keluarga, sehingga 

keseimbangan hubungan menjadi rusak. Kepala  Adat berperan 

untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut sehingga dapat 

didamaikan kembali. 

b. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai 

landasan bagi kehidupan masyarakat. Putusan tersebut mempunyai 
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tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai 

dengan peraturan hukum adat sehingga hukum adat tersebut dapat 

dipelihara dan ditegakkan dalam masyarakat (Soepomo. 1979: 32). 

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan 

Kepala Adat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan 

kepemimpinan masyarakat, ia adalah kepala pemerintahan sekaligus 

menjadi hakim dalam penyelesaiaan konflik sengketa di masyarakat. 

Kepala Adat adalah bapak masyarakat, mengetuai peresekutuan sebagai 

ketua suatu keluarga besar, Kepala Adat adalah pemimpin pergaulan 

hidup dalam persekutuan. 

2. Konflik adalah : 

Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada 

perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam msaayarakat 

dan negara. Biasanya konflik muncul akibat tidak adanya rasa toleransi 

dan saling mengerti kebutuhan masing-masing individu. 

Menurut Alabaness, Pengertian Konflik adalah kondisi yang 

dipersepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya 

ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha 

pencapaian tujuan pihak lain. 

Dari kedua pengertian konflik yang disampaikan pakar di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Konflik adalah proses yang dinamis dan 

keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak 

yang mengalami dan merasakannya. Dengan demikian jika suatu 
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keadaan tidak dirasakan sebagai konflik, maka pada dasarnya konflik 

tersebut tidak ada dan begitu juga sebaliknya.14 

Faktor penyebab konflik ada bermacam-macam. Beberapa faktor 

penyebab konflik, yaitu : 

1. Salah satu faktor penyebab konflik adalah Saling bergantungan. 

Saling bergantungan dalam pekerjaan terjadi jika dua kelompok 

organisasi atau lebih saling membutuhkan satu sama lain guna 

menyelesaikan tugas. 

2. Salah satu faktor penyebab konflik ialah perbedaan tujuan. 

Perbedaan tujuan yang terdapat diantara satu bagian dengan bagian 

yang lain yang tidak sepaham bisa menjadi faktor penyebab 

munculnya konflik. 

3. Salah satu faktor penyebab konflik yaitu perbedaan persepsi atau 

pendapat. Dalam hal menghadapi suatu masalah, perbedaan persepsi 

yang ditimbulkan inilah yang menyebabkan munculnya konflik. 

Ada tiga pandangan mengenai konflik, yaitu: 

1. Pandangan Tradisional, menyatakan bahwa konflik harus dihindari 

karena akan menimbulkan kerugian. Dalam aliran ini memandang 

konflik sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang 

buruk dan selalu merugikan dalam organisasi. Oleh karenanya, 

konflik harus dicegah dan dihindari sebisa mungkin dengan mencari 

akar permasalahannya. 

                                                           
14 Sopiah, 2008. Perilaku Organisasional. Penerbit CV ANDI OFFSET : Yogyakarta 
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2. Pandangan Hubungan Kemanusiaan, menyatakan bahwa konflik

merupakan sesuatu yang alamiah, wajar dan tidak terelakkan dalam

setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu dipandang buruk

karena memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam menentukan

kinerja kelompok. Konflik ini tidak selamanya bersifat merugikan,

bahkan bisa menguntungkan, yang oleh karena itu konflik harus

dikelola dengan baik.

3. Pandangan Interaksionis, menyatakan bahwa konflik bukan sekedar

sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, akan tetapi mutlak

diperlukan untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif,

dengan demikian konflik harus diciptakan. Pandangan ini

didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi yang harmonis, tenang

dan damai ini justru akan membuat organisasi itu menjadi statis dan

tidak inovatif. Hal ini kemudian berdampak pada kinerja organisasi

yang menjadi rendah.15

Macam Macam Konflik 

Berbicara mengenai macam macam konflik, maka konflik dibedakan dalam 

beberapa perspektif antara lain : 

1. Konflik Intraindividu. Konflik ini dialami oleh individu dengan

dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan ekspektasi di luar

berbeda dengan keinginan atau harapannya.

15 http://www.wikipedia.org / wiki / konflik/KONFLIK SOSIAL DIAKSES JUMAT, 21 Jan 

2017 JAM 19.00 
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2. Konflik Antarindividu. Konflik yang terjadi antarindividu yang 

berada dalam suatu kelompok atau antarindividu pada kelompok 

yang berbeda. 

3. Konflik Antarkelompok. Konflik yang bersifat kolektif antara satu 

kelompok dengan kelompok lainnya. 

4. Konflik Organisais. Konflik yang terjadi antara unit organisasi yang 

bersifat struktural maupun fungsional. Contoh konflik ini : konflik 

antara bagian pemasaran dengan bagian produksi.16 

Macam macam konflik ditinjau dari fungsinya, yaitu : 

1. Konflik Konstruktif merupakan konflik yang memiliki nilai positif 

bagi pengembangan organisasi. 

2. Konflik Destruktif ialah konflik yang berdampak negatif bagi 

pengembangan organisasi. 

Macam macam konflik ditinjau dari segi instansionalnya, yaitu : 

1. Konflik kebutuhan individu dengan peran yang dimainkan dalam 

organisasi. Tidak jarang keinginan dan kebutuhan karyawan 

bertentangan atau tidak sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan 

organisasi. Hal ini yang bisa memunculkan konflik. 

2. Konflik peranan dengan peranan. Misalnya setiap karyawan 

organisasi yang memiliki peran berbeda-beda dan ada kalanya 

perbedaan peran tiap individu tersebut memunculkan suatu konflik, 

                                                           
16http://www.wikipedia.org / wiki / konflik/KONFLIK SOSIAL DIAKSES 

JUMAT,19 JAN 2017 JAM 19.00 
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karena setiap individu tersebut berusaha untuk memainkan peran 

tersebut dengan sebaik-baiknya. 

3. Konflik individu dengan individu lainnya. Konflik ini seringkali 

muncul jika seorang individu berinteraksi dengan individu lainnya 

karena latar belakang, pola pikir, pola tindak, minat, kepribadian, 

persepsi dan sejumlah karakteristik yang berbeda antara hubungan 

yang satu dengan yang lain. 

Macam macam konflik ditinjau dari segi materi atau masalah yang 

menjadi sumber konflik, yaitu : 

1. Konflik tujuan. Adanya perbedaan tujuan antarindividu, organisasi 

atau kelompok dapat memunculkan konflik. 

2. Konflik peranan. Setiap manusia memiliki peran lebih dari satu. 

Peran yang dimainkan ini seringkali memunculkan konflik. 

3. Konflik nilai. Nilai yang dianut seseorang seringkali tidak sejalan 

dengan sistem nilai yang dianut organisasi atau kelompok. Hal ini 

juga dapat berpotensi untuk memunculkan konflik. 

4. Konflik kebijakan. Konflik ini muncul karena seorang individu atau 

kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang ditetapkan 

organisasi. 

  Macam macam konflik menurut Mastenbroek, yaitu : 

1. Instrumen Conflicts adalah Konflik yang terjadi karena adanya 

ketidaksepahaman antarkomponen dalam organisasi dan proses 

pengoperasiannya. 
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2. Socio-emotional Conflicts yaitu konflik yang berkaitan dengan 

identitas, kandungan emosi, prasangka, kepercayaan, citra diri, 

keterikatan, identifikasi terhadap kelompok, lembaga dan lambang-

lambang tertentu, sistem nilai dan reaksi individu dengan yang 

lainnya. 

3. Negotiating Conflicts atau konflik negosiasi ialah ketegangan-

ketegangan yang dirasakan pada waktu proses negosiasi terjadi, baik 

antara individu dengan individu maupun kelompok dengan 

kelompok. 

4. Power and Dependency Conflicys adalah konflik kekuasaan dan 

ketergantungan berkaitan dengan persaingan dalam organisasi, 

misalnya pengamanan dan penguatan kedudukan yang strategis.17 

Tanah Adat adalah : 

Tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah 

tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini 

memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya 

alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. 

Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara 

lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat 

hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.18 

 

  

                                                           
17http://www.wikipedia.org / wiki / konflik/KONFLIK SOSIAL DIAKSES 

JUMAT,19 JAN 2017 JAM 19.00 

18 https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_hukum_adat
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Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama atau 

peninggalan nenek moyang terdahulu dan bertujuan untuk kehidupan 

keturunannya di masa yang akan datang. Hak ulayat atau hak tanah adat 

memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu eksistensinya masih ada, 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan 

dengan aturan-aturan dalam undang-undang. 

Adapun Objek hak ulayat yaitu tanah (daratan), air (perairan seperti 

misalnya : kali, danau, pantai beserta perairannya), tumbuh-tumbuhan yang 

hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu 

pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya), binatang yang hidup 

liar.19  

F. Definisi Operasional 

1. Peran Kepala Adat dalam penyelesaian konflik tanah adat antara Desa 

Lamahala dan Horowura. 

a. Upaya Kepala Adat dalam penyelesaian konflik tanah adat antara 

Desa Lamahala dan Horowura. 

b. Faktor-faktor terjadinya Konflik Tanah Adat antara Desa Lamahala 

dan Horowura. 

c. Keterlibatan para oknum polisi dalam penyelesaian konflik tanah 

adat. 

2. Kendala-kendala Kepala Adat dalam penyelesaian konflik tanah adat 

antara Desa Lamahala dan Horowura. 

                                                           
19 Sudiyat, Iman. 1981. Hak Adat Sketsa Azas. Yogyakarta: liberty. Hlm 3 
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a. Keamanan dalam pengawasan terjadinya perang tanding antar dua 

desa yaitu Desa Lamahala dan Horowura. 

G. Metode Penelitian 

Dalam ilmu politik, penelitian menjadi hal yang sangat berpengaruh 

untuk menghasilkan teori-teori baru atau perspektif baru, maka dari itu 

penelitian-penelitian harus berimbang dengan upaya-upaya praktis, karena 

hasil penelitian adalah pedoman yang baik untuk melakukan langkah-

langkan praktis. Metode penelitian digunakan untuk meneliti secara 

sistematis apa yang akan diteliti. Metode penelitian memberikan gambaran 

masalah yang terjadi dilapangan dengan dikumpulnya data-data maupun 

penunjang alat untuk memperkuat argumentasi penulis. Metode dalam suatu 

penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot 

kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara ilmiah. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran peran Kepala Adat 

dalam penyelesaian konflik tanah di Desa Lamahala dan Horowura. 

Menurut Nasution metode penelitian deskriptif dalam kajian 

metodologi penelitian selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan 

penelitian.20 Akan tetapi tidak semua ahli metodologi penelitian 

menyatakan demikian. Menurut Surakhmad, penyelidikan deskriptif 

tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. 

                                                           
20 Dalam Abdurrahman, H & Soejono. 2005,  Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan 

Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 19. 
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 Mely G. Tan mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan 

mengggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu.21 Sedangkan menurut, metode penelitian 

deskriptif mempunyai dua ciri pokok: (1) Memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat 

sekarang) atau masalah yang bersifat aktual. (2) Menggambarkan fakta-

fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi 

dengan interpretasi rasional.22 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap proses penelitian, pengumpulan data bertujuan untuk 

mengungkap fakta mengenai perihal yang diteliti. Dalam penelitian ini 

digunakan beberapa metode yang dijadikan acuan untuk mengumpulkan 

data yaitu sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis akan melakukan 

wawancara langsung dan mendalam. Wawancara akan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara 

atau informan yang dianggap peneliti representatif dalam 

memberi jawaban pertanyaan. 

b. Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja 

dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang 

                                                           
21 Ibid., Hlm 22. 
22 Nawawi, Hadari. 1983, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. Hlm 64 
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diselidiki.23 Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya 

yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi 

partisipan, dan observasi nonpartisipan. Tujuan dilakukannya 

observasi adalah memahami aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung, menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di 

dalam suatu aktivitas, memahami makna dari suatu kejadian, 

serta mendeskripsikan setting yang terjadi pada suatu aktivitas.24 

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai peran 

Kepala Adat dalam penyelesaian konflik tanah adat antara Desa 

Lamahala dan Horowura. 

c. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari 

buku-buku referensi, laporan atau penelitian terdahulu, majalah-

majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan 

obyek penelitian. Pengumpulan data dengan studi pustaka 

merupakan, pengumpulan data pendukung yang mengkaitkan 

teori dengan realitas. 

d. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang 

menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan 

catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti 

                                                           
23 Kusuma, S.T. 1987. Psiko Diagnostik. Yogyakarta : SGPLB Negeri Yogyakarta. Hlm 

25. 
24 Ibid. 
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mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang.25 

3. Sumber Data 

Pengertian sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek 

atau unit penelitian sebagai sumber data yang dapat diperoleh. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Sumber primer 

ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui 

wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan 

observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan 

tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.26 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga 

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber 

data sekunder.27 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk member 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.karena 

sebagai subyek yang mampu memberikan informasi, maka dalam 

                                                           
25 Sugiyono, Dr. Prof. 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: 

Alfabeta. Hlm. 240 
26 Sugiyono, Dr., Prof., 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Bandung: Alfabeta. Hlm 225. 
27 Ibid 225. 
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penelitian harus memperhatikan dalam menentukan informasi agar di 

dapatkan informasi yang lengkap dan mendalam. Adapun subjek dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Kepala Adat Desa Lamahala dan Desa Horowura 

b. Staff  di Desa Lamahala dan Desa Horowura 

c. Masyarakat Desa Lamahala dan Desa Horowura 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul 

kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh 

data yang didapat selama proses penelitian.  Miles dan Huberman 

mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan 

melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.28 

a. Reduksi 

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting 

kemudian dicari tema dan polanya.29 Pada tahap ini peneliti memilah 

informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan 

penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit 

dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. 

b. Penyajian Data 

                                                           
28 Ibid., hlm 246. 
29 Ibid., hlm 247. 
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Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

penjelasan yang bersifat deskriptif.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah 

semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian 

dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupaan 

hasil dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


