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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Kepala Adat 

Menurut Soepomo, pengertian Kepala Adat adalah sebagai berikut 

“Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai 

ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam 

persekutuan.”1Dengan demikian kepala adat bertugas memelihara hidup 

hukum didalam persekutuan, menjaga, supaya hukum itu dapat berjalan 

dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari – hari meliputi seluruh 

lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam 

badan persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur 

bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, 

keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum.  

 Adapun aktivitas Kepala Adat dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu :  

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian 

erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah 

itu  

2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya 

pelanggaran hukum (Preventieve Rechtzorg) supaya hukum dapat 

berjalan semestinya  

                                                           
1 Soepomo, 1979. Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 45. 
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3.  Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum 

itu dilanggar (Repseive Reshtszorg)2 

Dengan demikian Kepala Adat di dalam segala tindakannya dan 

dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan perubahan perubahan. 

Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan 

Kepala Adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai 

hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan– perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum adat, maka Kepala Adat bertindak untuk 

memulihkan perdamaian adat, memilihkan keseimbangan di dalam suasana 

desa serta memulihkan hukum.  

Kepala Adat mempunyai pengertian adalah seorang pemimpin yang 

memimpin kebiasaan yang normatif dan telah mewujudkan aturan tingkah 

laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang 

dipertahankan secara terus menerus. 

B. Fungsi Kepala Adat  

Fungsi Kepala Adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan 

fungsi hukum adat karena fungsi Kepala Adat yang ada di dalam masyarakat 

adalah sebagai berikut:3 

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana 

seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan 

                                                           
2 Kusumah, Hilman Hadi, 1980. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, Bandung: Alumni. 
Hlm. 76. 
   

 
3 Ibid hal. 20 
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merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang 

bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat  

2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan 

tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan 

anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat. 

3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan 

sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat 

pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup 

persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik – baiknya 

4. Memperhatikan setiap keputusan–keputusan yang telah ditetapkan 

dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa 

dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota 

masyarakat  

5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk 

menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap 

ada persengketaan maka Kepala Adat adalah satu–satunya tempat 

anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. 4 

Jika diselidiki peranan Kepala Adat dalam masyarakat memang banyak 

yang meminta keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik 

yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan 

kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan Kepala Adat adalah 

menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam 

                                                           
4 Soebakti, Poespanoto K. Ng. 1981. Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: 
Pradya Paramitha. Cetakan ke-6. Hlm.225. 



 

34 
 

masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Oleh karena itu dimana 

adanya gangguan keseimbangan dalam masyarakat harus dicegah dan 

dipulihkan kembali, baik dengan cara pembayaran berupa materiil maupun 

immaterial. 

Sedangkan Soepomo dalam buku karangan yang berjudul    “Bab – 

Bab Tentang Hukum Adat” mengatakan bahwa Kepala Adat senantiasa 

mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai 

berikut :5 

1. Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang 

berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada 

anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini berkewajiban 

untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta 

kedamaian.  

2. Untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. 

Pembetulan bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga 

dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa 

pertanahan sehingga hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini 

Kepala Adat berperan untuk membetulkan keseimbangan tersebut 

sehingga dapat didamaikan kembali  

3. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai 

landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun keputusan  tersebut 

                                                           
5 Soepomo, op.cit. hal.112 
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mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan perbuatan 

selalu sesuai peraturan yang telah diputuskan.  

Menurut Teer Haar dalam bukunya  “Beginzelen en stelsel v/h” 

bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi hukum 

yang bersifat  mengikat tingkah laku, apabila ada penetapan para Kepala 

Adat. Sebab menurut pendapatnya, sepanjang tingkah laku yang ada dalam 

masyarakat belum ditetapkan oleh Kepala Adat secara konkret, maka 

peraturan tersebut belum mempunyai hukum yang bersifat mengikat. 

Berdasarkan pendapat yang demikian maka yang berperan dalam 

menentukan norma hukum adat adalah adanya setelah penetapan Kepala 

Adat.6  

Bertitik tolak dari pendapat di atas maka salah satu peranan Kepala 

Adat adalah membuat suatu ketetapan adat, sehingga dapat diterima 

menjadi hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun pendapat 

menurut Van Vollen Hoven bahwa tidak semua adat yang ada dalam 

masyarakat disebut hukum. Adat baru dapat dikatakan sebagai hukum adat, 

bilamana  Adat itu mempunyai sanksi. Sebab menurut beliau bahwa sanksi 

adalah berupa reaksi hukum yang bersangkutan. Reaksi adat dari 

masyarakat hukum tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala 

Adat karena Kepala Adat yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap 

siapapun yang telah melanggar hukum adat. Maka dengan penjatuhan 

                                                           
6 Prodjodikoro, Wirjono. 1998. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: CV.Haji 
Mas Agung. Cetakan ke VII. Hlm. 161.  



 

36 
 

sanksi tersebut yang telah dilakukan oleh Kepala Adat, baru dapat dikatakan 

sebagai hukum adat.7 

Disamping peranannya seperti yang dikemukakan di atas, sekaligus 

berperan sebagai media informasi adat untuk memasyarakatkan adat dan 

hukum adat, sehingga masyarakat mengerti, mamahami dan mentaati 

terhadap hukum adat yang telah berlaku. 

C. Konsep Tanah dari Perspektif Hukum Adat 

Tanah adat adalah tanah bersama-sama yang dimiliki oleh para 

warga masyarakat hukum adat, yang di dalamnya  melekat  serangkaian  

hak, kewajiban dan  wewenang dari masyarakat hukum adat tersebut  

menurut hukum adat mereka,  untuk mengelola dan mengambil manfaat  

terhadap tanah yang mereka kuasai yang terletak di dalam lingkungan 

wilayahnya.  

Seperti kita ketahui bersama, bahwa negara kita adalah suatu negara 

agraris, karena sebagian besar dari penduduknya adalah hidup dari bercocok 

tanam. Karena itu faktor tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting. 

Di samping  itu sifat masyarakat kita yang religio magis, maka unsur tanah 

memegang peranan yang dominan pula. Maka secara garis besar, arti tanah 

itu bagi Bangsa Indonesia, yaitu: Pertama: Sebagai sumber mata 

pencaharian, karena sebagian besar hidup dari bertani, maka faktor tanah 

adalah sebagai modal usaha pertanian yang pokok; Kedua: Tanah 

merupakan tempat tinggal/tempat kediaman bagi orang-seorang keluarga 

                                                           
7 ibid hal.5 
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maupun persekutuan; Ketiga: Tanah adalah tempat di mana para warga 

masyarakat yang meninggal dunia dikebumikan;  Keempat: Tanah adalah 

tempat tinggal para roh-roh halus, seperti para leluhur, danyangdanyang, 

dan lain-lain yang memberi perlindungan dan kekuatan gaib bagi 

masyaraklat adat;  Kelima: Tanah merupakan  harta kekayaan, yang karena 

letaknya dan kemajuan daerah, kemungkinan sekali harga atau nilai 

ekonomisnya semakin lama semakin tinggi; Keenam: Tanah dapat memberi 

kenyamanan dan ektrentaman dengan dapat ditanaminya pohon-pohon yang 

rindang atau tebattebat/kolam ikan yang menyegarkan. 8 

Kedudukan tanah dalam lingkungan hukum adat, memiliki fungsi 

yang sangat fundamental, tidak semata-mata sebagai benda mati yang dapat 

dibentuk sedemikian rupa melainkan juga sebagai tempat untuk 

mempertahankan hidup atau modal esensial yang mengikat masyarakat dan 

anggota-anggotanya. Oleh karena itu, selalu terdapat hubungan yang saling 

mempengaruhi antara hak-hak seseorang sebagai anggota masyarakat 

dengan hak-hak masyarakat secara umum atas tanah yang ditempati. Satu 

hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian serius bahwa hukum tanah 

sekarang telah mengalami unifikasi melalui UUPA. Undang-undang ini 

sering disebut sebagai peraturan yang bersandarkan pada hukum adat, 

seperti dinyatakan dalam bagian konsideransnya (berpendapat): 

“Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan 
pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang 
berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin 

                                                           
8 Mg. Sri Wiyarti,  “Hukum Adat II”.  Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas  
Sebelas Maret. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Hlm. 91. 
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kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan 
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. 

Sejak awal mulanya UUPA ditujukan untuk menempatkan Negara 

Indonesia sebagai ekspresi kekuasaan yang sah dari Rakyat Indonesia. 

Melalui UUPA, Pemerintah Nasional Indonesia berkomitmen untuk 

memodernisasi Hukum Adat, dan untuk membuatnya lebih cocok dengan 

kebutuhan-kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru 

sebagai salah satu anggota bangsa-bangsa yang merdeka di dunia. Hal ini 

dinyatakan secara jelas bahwa “Hukum Agraria yang berlaku untuk bumi, 

air, dan udara adalah  bukan  Hukum Adat, namun pelaksanaan dari Hukum 

Adat.9 

Selanjutnya hubungan hidup manusia dalam suatu masyarakat adat 

dengan tanah di mana mereka berdiam, bersifat abadi dan megis-religius. 

Tanah menjadi sumber kehidupan, tempat mereka dilahirkan, tanah di mana 

mereka dimakamkan, bahkan tempat kediaman roh-roh halus dan arwah 

para leluhurnya, yang di dalamnya eksistensi manusia juga berakar bahkan 

di mana eksistensi tersebut bergantung dan yang terus hidup dalam cara 

berpikir partisipatif persekutuan yang telah berakar di dalamnya, dapat dan 

malahan harus dimengerti dan dipahami sebagai hubungan dan 

perimbangan hukum kelompok tersebut dengan tanahnya.10 

                                                           
9 Rachman, Noer Fauzi. 2012 “Landreform Dari Masa Ke Masa,”, Yogyakarta: Tanah Air 
Beta. Hlm.19 
10 Wahid, Muchtar. 2008. Memaknai Kepastian Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis 
dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis. Jakarta: Republika. Hlm.12. 
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Konflik tanah Adat yang terjadi antara Desa Lamahala dan Desa 

Horowura di Pulaua Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur memiliki luas 0,75 km2 yang meliputi 5 bidang kebun.11 

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 

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 

                                                           
11 Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/1964 PERDATA tanggal 22  
Agustus 1964. 
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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 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.12 

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. 

 

                                                           

12 Ado, Yahya. Adu Perang di Adonara. Opini pada Harian Pos Kupang.    
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D. Teori Konflik Ralf Dahrendorf 

Menurut Ralf Dahrendorf Teori Konflik adalah suatu perspektif 

yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas 

kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk 

menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya 

atau memproleh kepentingan sebesar-besarnya. Teori Konflik Ralf 

Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural 

yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori 

konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme 

struktural dan akibat berbagai kritik, yang berasal dari sumber lain seperti 

teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Salah satu 

kontribusi utama teori konflik adalah meletakan landasan untuk teori-teori 

yang lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori 

konflik adalah teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar 

struktural-fungsionalnya.13  

Teori konflik memang memusatkan perhatiannya pada tingkat 

sistem, tetapi analisanya lebih terbatas dan lebih bersifat deskriptif. Salah 

satu keuntungan terhadap analisa-analisa yang lebih komplit mengenai 

fungsionalisme struktural ialah bahwa hal itu menunjuk kepada 

kekompleksan dari dunia sosial sebagai ganti dari pada penyederhanaan 

yang berlebihan terhadapnya, dengan memaksanya kedalam konsep-konsep 

teoritis abstrak. 

                                                           
13 Beilharz, Peter. 2003. Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filsof 
Terkemuka, Yogyakarta: Pustaka Belajar 
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Asumsi Ralf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap 

saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam 

sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi 

bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam 

masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang 

memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan 

dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.14 

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan 

konsesus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian 

diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik 

dan teori konsesus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan 

penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsesus 

harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralf, masyarakat tidak 

akan ada tanpa konsesus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh 

ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam 

masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang 

lain. 

Teori konflik Ralf Dahrendof tidak bermaksud untuk mengganti teori 

konsensus. Dasar Teori Konflik Dahrendof adalah  penolakan dan 

penerimaan sebagai  serta perumusan kembali teori Karl Marx yang 

menyatakan bahwa kaum borjois adalah pemilik dan pengelola  sistem 

                                                           
14 Atmasasmita, Romli. 2007. Teori Dan Kapisalekta Kriminologi. Bandung:PT. REFIKA 
Aditama 
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kapitalis, sedangkan para pekerja tergantung pada sistem tersebut. Pendapat 

yang demikian mengalami perubahan karena pada abad ke-20 telah terjadi 

pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian sarana-sarana produksi. 

Kecuali itu, pada akhir abad ke-19 telah menunjukan adanya suatu pertanda 

bahwa para pekerja tidak lagi sebagai kelompok yang dianggap sama dan 

bersifat tunggal karena pada masa itu telah ada para pekerja dengan status 

yang jelas dan berbeda-beda, dalam arti ada kelompok kerja tingkat atas 

danada pula kelompok kerja tingkat bawah. Hal yang uraian merupakan 

sesuatu yang berada di luar pemikiran Karl Marx. 

Selain itu Karl Max sama sekali tidak membayangkan bahwa dalam 

perkembangan selanjutnya akan lahir serikat buruh dengan segenap 

mobilitas sosialnya, yang mampu meniadakan revolusi buruh. Perlu 

diketahui bahwa dlam suau perusahaan ada pemimpin dan ada para pekerja 

yang pada suatu saat dapat saja terjadi konflik. Akan tetapi dengan adanya 

pengurus dari organissi tenaga kerja tersebut untuk mengadakan 

perundingan dengan pimpinan perusahaan maka konfkik dapat dihindari.15 

Pendekatan Ralf  Dahrendorf berlandaskan pada anggapan yang 

menyatakan bahwa semua sistem sosial itu dikordinasi 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 

                                                           
15 Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hlm. 
54. 
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menyengkut pihak atasan dan bawahan akan menyebabkan timbulnya 

kelas.16 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 bahw menurut 

Ralf Dahrendorf kepentingan kelas obyektif dibagi atas adanya kepentingan 

manifest dan kepentingan talent maka dalam setiap sistem sosial yang harus 

dikoordinasi itu terkandung kepentingan tallent yang sama, yang disebut 

kelompok semu yaitu mencakup kelompok yang mnguasai dan kelompok 

yang dikuasai.  

Untuk itu menurut Dahrendorf, perlu diadakan suatu peraturan 

pertentangan yang mensyaratkan tiga faktor. Pertama, kedua kelompok 

yang terlibat dalam pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya 

situasi pertentangan dan dalam hal ini, mengakui keadilan fundamental dari 

maksud pihak lawan. Pengakuan adilnya maksud lawan tentu saja bukan 

berarti bahwa substansi kepentingan lawan harus diakui sebagai adil dari 

awal. Pengakuan disini berarti bahwa kedua kelompok yang bertentangan 

menerima untuk apa pertentangan itu, yakni meerimanya sebagai suatu hasil 

pertumbuhan yang tak terelakan. Syarat kedua adalah organisasi kelompok-

kelompok kepentingan. Selama kekuatan-kekuatan yang bertentangan itu 

terpencar-pencar dalam  kesatuan yang kecil yang masing-masing erat 

ikatannya, peraturan pertentangan tidak akan efektif. Dan ketiga, adanya 

                                                           
16 Craib. Ian. 1986. Teori-teori Sosial Modern, Penerjemah Paul S. Baut, Jakarta : Rajawali. 
Hlm 95. 
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keharusan bagi kelompok-kelompok yang berlawanan dalam pertentangan 

sosial menyetujui aturan formal tertentu yang menyediakan kerangka 

hubungan bagi mereka.17 

 Fungsi konflik bagi masyarakat adalah mendorong terjadinya 

perubahan. Ralf  Dahrendorf juga mengatakan, bahwa dalam situasi konflik, 

kelompok yang terlibat melakukan berbagai tindakan untuk mengadakn 

peubahan di masyarakat. Pada saat konflik semakin hebat, maka perubahan 

yang timbul juga semakin radikal. Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf 

adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya 

memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik, 

golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan 

perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka 

perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu 

disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif. 

E.  Teori Otoritas Max Weber 

Weber mengembangkan tiga tipe otoritas dalam masyarakat. 

Pertama, otoritas legal (Legal-Rational Authority) yaitu otoritas yang 

bersumber dari legalitas atau suatu peraturan tertentu. Kedua, otoritas 

tradisional (Traditional Authority), yang otoritas yang keabsahannya 

bertumpu pada adat istiadat. Ketiga, otoritas kharismatis (Charismatic 

                                                           
17 Dahrendorf, Ralf. 1987. Strukturalisme Konflik II : Suatu Usul Bagi Penjelasan Struktur 
Sosial, dalm Paloma, M Margaret Sosiologi Komtomporer. Jakarta: Cetakan kedua, Alih 
Bahasa Tim Yasogama, Rajawali 
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Authority) yaitu otoritas yang keabsahannya bersumber dari kharisma atau 

kualitas istimewa yang dimiliki oleh seseorang yang diakui oleh orang lain.  

Otoritas adalah kemungkinan yang di dalamnya terdapat suatu 

perintah untuk dipatuhi oleh seseorang atau kelompok tertentu. Karenanya, 

otoritas merupakan bagian dari suatu relasi kekuasaan sekaligus 

mengandung unsur perintah dan unsur kontrol. 

1.  Otoritas Legal (Legal-Rational Authority) 

Otoritas legal merupakan pemberian wewenang atau otoritas yang 

bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Model otoritas 

ini cenderung mengutamakan birokrasi politik dan ekonomi. Model 

kepemimpinan semacam ini biasanya diterapkan di negara-negara modern 

atau di kota-kota, badan hukum baik miliki pribadi atau serikat. Namun 

demikian, tidak menutup kemungkinan dalam struktur birokrasi tersebut 

dipimpinan oleh seseorang yang memiliki kharismatik sehingga hasil atau 

capaian cukup berbeda dan fleksibel.18 

2.  Otoritas Traditional 

Otoritas tradisional merupakan otoritas yang memiliki keabsahan 

berdasarkan kesucian/kekudusan suatu tradisi tertentu yang hidup di tengah 

masyarakat. Sehingga ketika seseorang taat dan patuh terhadap suatu 

peraturan atau pada suatu struktur otoritas disebabkan karena kepercayaan 

mereka terhadap sesuatu yang bersifat kontuinyu. 

Hubungan yang terjalin antara tokoh yang memiliki otoritas dan 

bawahan sejatinya merupakan hubungan pribadi yang cenderung mengarah 

                                                           
18 Weber Max, 2006. Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 
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sebagai bentuk perpanjangan hubungan kekeluargaan. Adanya kesadaran 

yang penuh antara pemimpin untuk melaksanakan kewajibannya dan 

bawahan sebagai bentuk kesetiaan dan kecintaan kepada pemimpinan.   

3. Otoritas Kharismatik 

Istilah kharisma digambarkan secara sosiologis oleh Weber yaitu 

sebagai suatu pengakuan oleh para pengikut seorang pemimpin (leader) 

akan keistimewaannya. Weber kemudian memahami bahwa yang dimaksud 

dengan otoritas kharismatik sebagai tipe kepemimpinan yang keabsahannya 

diakui oleh kualitas, keistimewaan, keunggulan. Selain itu, otoritas 

kharismatik ditemukan pada pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang 

dapat mengispirasi orang.19 

Masing-masing pola kepemimpinan/otoritas di atas memiliki 

konsekunsi yang beragam terhadap hukum. Jika dicermati, model 

kepemimpinan yang menggunakan otoritas legal maka hukum yang akan 

lahir dari proses dinamika tersebut bersifat baku karena kewenangan yang 

melekat pada pemimpinan tersebut. Jika dikontekskan dengan empat ideal 

hukum maka, model kepemimpinan dengan otoritas legal-formal akan 

melahirkan produk hukum yang bercorak hukum rasional dan materiil. 

Artinya, dimana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan 

hakim menunjuk pada suatu kitab suci atau legalitas yang menjadikannya 

sebagai pemimpin. Adapun jenis hukum yang dihasilkan oleh pemimpin 

yang menggunakan otoritas tradisional lebih cenderung pada hukum 

irrasional dan formil. Artinya, pemimpinan yang memproduk suatu hukum 

                                                           
19 Ibid 
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berpedoman kepada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada 

wahyu dan ramalan. Sedangkan jenis hukum yang dihasilkan oleh 

pemimpin yang menggunakan otoritas kharismatik adalah produk hukum 

yang dihasilkan cenderung pada hukum irrasional dan materil. Maksudnya, 

hukum yang dibentuk didasarkan semata-mata pada nilai emosionalnya 

tanpa menunjuk suatu kaidah apapun. 

F. Konsep Konflik

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. 20 

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 keadaan 

tidak dirasakan sebagai konflik, maka pada dasarnya konflik tersebut tidak 

ada dan begitu juga sebaliknya. 

20 Sopiah, 2008. Perilaku Organisasional. Yogyakarta: Penerbit CV ANDI OFFSET 
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Faktor penyebab konflik ada bermacam-macam. Beberapa faktor penyebab 

konflik, yaitu :21 

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:22 

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. 

                                                           
21 Ibid Hal 9 
22 Ibid Hal 11 



 

50 
 

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. 

a. Macam Macam Konflik 

Berbicara mengenai macam macam konflik, maka konflik dibedakan dalam 

beberapa perspektif antara lain :23 

1. Konflik Intraindividu. Konflik ini dialami oleh individu dengan 

dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan ekspektasi di luar 

berbeda dengan keinginan atau harapannya. 

                                                           
23 Ibid Hal 13 
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2. Konflik Antarindividu. Konflik yang terjadi antarindividu yang 

berada dalam suatu kelompok atau antarindividu pada kelompok 

yang berbeda. 

3. Konflik Antar kelompok. 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. 

b. 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. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

1. Arief Yudistira, Skripsi pada tahun 2009 dengan judul “Peranan Kepala 

Desa Dalam Menangani Sengketa Waris di luar Pengadilan Dalam 

Hukum Waris Adat Suku Osing”. Di sini peneliti menjelaskan tentang 

bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala desa dalam 

menyelesaikan sengketa waris pada suku osing di desa Kemiren, Kec 

Glagah, Kab. Banyuwangi. Selain itu juga menjelaskan tentang faktor-

faktor penghambat dan pendukung dalam upaya penyelesaian sengketa 

waris yang dilakukan oleh kepala desa. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian 
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yang menganalisa peranan Kepala Desa dalam masyarakat dihubungkan 

dengan Hukum Waris Adat yang berlaku. Spesifikasi penelitian dengan 

menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, yaitu metode 

analisa yang didasarkan pada data lapangan dan kajian terhadap 

permasalaham secara kepustakaan. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan 

yang ada bahwa: (1) Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah 

mencari silsilah keluarga dari para pihak, mengumpulkan informasi 

mengenai asal-usul harta sengketa, memprakarsai pertemuan-pertemuan 

musyawarah, mengusulkan alternatif pemecahan masalah, memberikan 

saran-saran yang diperlukan. (2) Faktor penghambat dalam 

penyelesaian sengketa yaitu: sulit untuk mengetahui kedudukan harta 

waris, kendala mengenai saksi-saksi yang terbatas, faktor manusianya, 

perpindahan hak milik atas tanah yang tidak disertai pencatatan. Faktor 

pendukung dalam penyelesaiaan sengketa yaitu: Kepala Desa 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat, sikap masyarakat desa yang 

memandang sengketa waris sebagai suatu aib, musyawarah dilakukan 

dengan semangat kekeluargaan, persengketaan di Pengadilan Negeri 

yang dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang 

lama.24  

 Perbedaan dengan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini 

membahas tentang penyelesaiaan sengketa waris dalam hukum adat 

                                                           
24 Yudistira, Arief. 2009. Peranan Kepala Desa Dalam Menangani Sengketa Waris diluar 
Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat Dalam Suku Osing. Malang: Universitas Brawijaya 
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suku osing. Sedangkan untuk penelitian yang akan di lakukan oleh 

peneliti yaitu Penyelesaian Konflik Tanah antara Desa Lamahala dan 

Desa Horowura di Pulau Adonara. Keterkaitan penelitian ini dengan 

penelitian yang diteliti yakni sama-sama meneliti penyelesaiaan 

sengketa atau konflik tanah adat. 

2. Muhammad Najich Chandi, Skripsi pada tahun 2008 dengan judul “ Hak 

Waris Janda Dalam Tradisi Mayarakat Osing Di Desa Kemiren 

Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.25 Di sini peneliti 

membahas tentang hak waris janda dalam hukum adat suku osing, yang 

mana janda yang ditinggal mati oleh suaminya seharusnya mendapatkan 

harta warisan peniggalan suaminya. Namun, dalam adat hukum osing 

ini ada janda yang tidak berhak mendapatkan harta suaminya. 

 Metode penelitian yang di gunakan di sini mengguakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) 

dengan jenis penelitian sifatnya deskriptif. Dalam teknik pengumpulan 

data, peneliti ini menggunakan metode interview dan dokumentasi, 

kemudian data yang harus diperoleh dianalisis dengan menggnakan 

analisi deskriptif kualitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban dari data ynag 

diperoleh kemudian dianalisis, diketahui bahwa proses pembagian waris 

yang dilakukan ketika pewaris masih hidup tidak sesuai dengan hukum 

waris islam. Mengenai hak janda terhadap harta waris, ada beberapa 

                                                           
25 Chamdi, Mohammad Najich. 2008. Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing 
di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Malang: Uin Maulana Malik 
Ibrahim. 
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faktor yang membuat janda tersebut bisa mnedapat harta waris atau 

tidak, diantaranya faktor hubugan suami istri, faktor adanya keturunan 

dan faktor lamanya usia perkawinan (berumah tangga). 

 Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang diteliti adalah dalam 

penelitian ini yang membahas mengenai sengketa waris, namun disini 

lebih spesifik lagi yaitu waris untuk janda. Sedangkan untuk penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penyelesaian konflik tanah adat 

antara Desa Lamahala dan Desa Horowura di Pulau Adonara. 

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang di teliti yakni sama-

sama meneliti tentang konflik tanah. 

3. Maria D Muga, SH, Skripsi pada tahun 2008 yang berjudul “ Peranan 

Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanha Ulayat Melalui 

Mediasi ( Studi Analisa terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-tanah 

Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores Nusa Tenggara 

Timur ). Di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada Flores Nusa Tengga 

Timur dalam menyeleaiakn sengketa tanh ulayat masih banyak 

menggunakan lembata di luar Pengadilan. Di wilayah ini masih banyak 

tanah-tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang sering 

menimbulkan sengketa ke[entingan (interest conflick).26 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan SOA 

                                                           
26 Muga. Maria D. 2008. Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat 
Melalui Mediasi (Studi Analisa terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-tanah Ulayat di 
Kecamatan SOA Kabupaten Ngada- Flores – Nusa Tenggara Timur ), Semarang: 
Universitas Diponogoro Semarang 
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Kabupaten Ngada NTT, Peranan Kepala adat/Mosaki dalam 

penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi dan 

hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa 

tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada NTT. 

 Metode pendekatan yang dignakan adalah yuridis empiris 

sedangkan jenis penelitian Deskriptif analisis. Sebagai populasi adalah 

masyarakat Kecamatan SOA yang pernah mengalami sengketa tanah 

yang kemudian diambil sampel yaitu masyarakat adat Desa Seso (Suku 

Meli) denagn cara non random sampling. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara 

dan kuisioner dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer 

yang berupa peratuan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, 

karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa 

Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisa secara  kualitatis. 

 Hasil penelitian diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan 

terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada 

NTT adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya  praktek 

ketidakadilan, adanya klaim dari Negara/Pemerintah, kehilangan saksi 

dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, 

mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan 

kurang sosialisasi. Peranan Kepala Adat dalam menyelesaiakan 
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sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dala 

persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mana 

pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa. 

Sedangkan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa 

tanah ulayat melalui Kepala adat/Mosalaki adalah faktor-faktor internal 

yang disebabkan oleh saksi tidak mau jadi saksi, ketidakjelasan batas 

tanah dan ketidak jelasan pemilik tanah. Faktor eksternal yang berasal 

dari pihak ketiga yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah 

menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat 

pihak lainnya mengajukan keberatan sehingga mencul masalah baru. 

 Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Peranan 

Kepala Ada yaitu Mosalaki sangan berperan terhadap penyelesaian 

sengketa tanah-tanah ulayat karena Kepala Adat dianggap sebagai 

hakim perdamaian antara masyarakat dalam menyelesaian sengketa 

tanah ulayat dan tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk 

menyelesaikan masalahnya. 

 Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan di teliti adalah 

sama-sama membahas tentang penyelesaian perkara dengan car hukum 

adat, sehingga penulis memasukan penelitian terdahulu ini ke dalam 

skripsi ini karena, penulis merasa masih ada hubungannya karena sama-

sama menggunakan adat dalam penyelesaian. 

 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa  dengan adanya 

penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 
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melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 

seperti judul penelitian penulis. Namun kajian atau bahasan yang di teliti 

oleh peneliti terdahulu yakni oleh Maria D Muga dengan judul 

penelitian tentang Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa 

Tanah Ulayat Melalui Mediasi ( Studi Analisa terhadap Penyelesaian 

Sengketa Tanah-tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabuoaten Ngada-

Flores Nusa Tenggara Timur ) pada tahun 2008. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis. Dalam 

penggunaan teori pada penelitian oleh Maria D Muga ada hampir 

kesamaan dalam dengan rumusan penulis yang ingin disajikan yaitu 

mengenai Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat 

yang dimana cara penyelesaiannya melalui hukum adat. Harapan 

penulis dengan judul Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Konflik 

Tanah Adat Antara Desa Lamahala dan Desa Horowura di Pulau 

Adonara dapat menemukan cara penyelesaiannya melalui hukum adat 

namun dengan menggunakan cara-cara yang bermartabat. Yakni 

melalui cara lain seperti perundingan antara du belah pihak. Dan 

diharapakan agar Pemerintah Kabupaten Flores Timur mampu membuat 

Peraturan Daerah (Perda) untuk menyelesaian persoalan perebutan 

status kepemilikan tanah dengan menggunakan Soga Sumpa. Jika Soga 

Sumpa, yang dinilai sakral oleh seluruh masyarkat Adonara dapat 
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diperdakan, maka kekuatan hukumnya menjadi lebih jelas dan 

mengikat. 

H. Konsep Konflik Antar Suku 

Secara umum pengertian Konflik adalah suatu masalah sosial yang 

timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam 

masyarakat maupun negara. Pengertian Konflik menurut Robbins, Konflik 

adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak 

lain telah memengaruhi secara negatif atau akan segera memengaruhi secara 

negatif pihak lain. Menurut Alabaness, Pengertian Konflik adalah kondisi 

yang dipersepsikan ada diantara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya 

ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha 

pencapaian tujuan pihak lain. 27 

Dari kedua pengertian konflik yang diatas maka 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 keadaan tidak dirasakan 

sebagai konflik, maka pada dasarnya konflik tersebut tidak ada dan begitu 

juga sebaliknya. 

Menurut Ensiklopedi Indonesia Etnis atau suku berarti kelompok sosial 

dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan 

tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-

anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah 

                                                           
27 Ibid. Hlm. 29 
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(keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta 

adat-istiadat dan tradisi. 

Suatu konflik khususnya yang terjadi antar suku umumnya didasari oleh 

tiga hal yaitu prasangka, diskriminasi, dan etnosentrisme. Tiga hal ini 

menjadi faktor utama yang melatar belakangi terjadinya koflik antar suku 

yang berujung kepada perang antar suku. Prasangka yang buruk terhadap 

suku lain menjadi sangat umum di indonesia hal tersebut dilatarbelakangi 

sikap etnosentrisme suatu suku. Sikap ini menimbulkan prasangka terhadap 

suku lain sehingga terjadinya diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial yang 

berkelanjutan inilah yang dapat menimbulkan konflik  yang berujung 

kepada perang antar suku.Selain disebabkan oleh ketiga hal itu beberapa 

ahli juga memaparkan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya 

konflik antar suku.28 

Konflik antar etnis yang terjadi dapat dikatakan karena kepentingan 

beberapa oknum atau pihak yang memang bertujuan untuk mengambil 

untung dari konflik tersebut. Etnis etnis yang saling berkonflik sangat 

mudah di adu domba karena memang sumber daya manusia yang terbatas. 

Dalam arti pendidikannya kurang dan tingkat ekonomi yang rendah. 

Seharusnya dari masing masing kepala daerah yang ada di wilayah konflik 

tersebut harus tegas membuat atau merealisikan kebijkan ketika terjadi 

sebuah konflik antar etnis. 

                                                           
28 Ali. Pengertian konflik, macam-macam konflik dan faktor-faktor konflik. Kumpulan 
Pengertian Menurut Para Pakar. Maret 2015 [dikutip 25 Mret 2017]. Tersedia dari 
:http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-konflik-faktor-penyebabnya.html 
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Dalam konteks Indonesia sendiri, kita kerap kali mendengar 

terjadinya konflik antar etnis. Sebenarnya akar dari konflik ini adalah 

keterbelakangan dari masyarakat di wilayah konflik tersebut. Sementara itu, 

Sukamdi menyebutkan bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari 

tiga sebab utama,yaitu:29 

1. Konflik muncul karena ada benturan budaya 

2. Karena masalah ekonomi politik 

3. Karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan sosial. 

Menurutnya konflik terbuka dengan kelompok etnis lain hanyalah 

merupakan bentuk perlawanan terhadap struktur ekonomi-politik yang 

menghimpit mereka sehingga dapat terjadi konflik diantara yang satu 

dengan yang lainnya. Perbedaan identitas sosial, dalam hal ini etnik dan 

budaya khasnya, seringkali menimbulkan etnosentrisme yang kaku, dimana 

seseorang tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa 

memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu 

memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya. 

Sikap etnosentrisme yang kaku ini sangat berperan dalam 

menciptakan konflik karena ketidakmampuan orang-orang untuk 

memahami perbedaan. Sebagai tambahan, pengidentifikasian kuat 

seseorang terhadap kelompok cenderung akan menyebabkan seseorang 

lebih berprasangka, yang akan menjadi konflik. 

Berdasarkan tulisan dari Stefan Wolff, bahwa konflik etnis ini 

sebagian besar terjadi di wilayah Afrika, Asia, serta sebagian Eropa Timur. 

                                                           
29 Ibid. Hlm 17. 
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Dikatakan bahwa negara-negara Eropa Barat serta Amerika Utara tidak 

terpengaruh atas konflik etnis yang terjadi di dunia ini. Asia dan Afrika 

adalah dua benua yang memiliki sejarah peradaban tertua di dunia. Dan 

secara tidak sengaja, kedua benua ini memiliki berbagai macam etnis,ras, 

ataupun suku bangsa. Tentu saja hal ini tidak dapat ditemui di benua 

Amerika yang merupakan “peradaban baru” bentukan Eropa. Peradaban-

peradaban ini sejak dahulu selalu terlibat perang suku. Celakanya, perang 

antar suku dan ras yang terjadi ini menyimpan dendam diantara semua pihak 

yang bertikai dan masih terbawa hingga kini. 

Dengan demikian, Wolff menyimpulkan bahwa “ethnic conflicts are 

based on ancient hatreds between groups fighting in them and that”. 

Sebagian kecil konflik yang terjadi adalah akibat isu kontemporer politik 

ataupun agama.30 

 

I. Konsep Perang Tanding 

 a. Perang Tanding 

Kata perang tanding merupakan gabungan dari kata perang dan 

tanding. Arti kata ‘perang’ dalam konteks penelitian ini diangkat dari 

Kamus Besar Bahasa Indonesia31. Dalam kamus tersebut, kata perang 

diartikan sebagai perkelahian atau konflik; Kata tanding mengacu pada 

makna saling berhadapan dan mengandung pengertian bahwa bertanding 

seyogyanya dilakukan oleh dua belah pihak yang jumlahnya seimbang, 

                                                           
30 Ibid Hal 21 
31 Moelinono, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 
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bahkan sama. Perang tanding yang dimaksudkan adalah pertikaian atau 

pertempuran bersenjata antar dua kelompok. Kedua kelompok tersebut 

saling mengadu kebenaran sebagai dasar yang hakiki dan wajib 

dipertahankan. Dalam kaitan dengan perang tanding di Adonara, masalah 

yang sering memicu terjadinya perang ialah sengketa tanah warisan. 

 


