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UPAYA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK PERBATASAN DESA

DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
(Studi Kasus Desa Badak Baru Dan Desa Batu-Batu)

Sultan Hasanuddin1

Abstrak
Sengketa batas desa antara desa Badak Baru dengan desa Batu-Batu

yang sampai saat ini belum terselesaikan dan menimbulkan konflik yang
berkepanjangan. Alasan yang mendasar menjadikan RT 28 menjadi rebutan
dari beberapa desa dikarenakan walayah tersebut merupakan salah satu
wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah disektor pertambangan
batu bara serta disektor perkebunan kelapa sawit.

Kata Kunci : Konflik, Perbatasan Desa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pendahuluan
Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik

maupun sengketa. Untuk mengantisipasi konflik pertanahan yang berkembang,
kualitas maupun kwantitas yang sudah tidak relevan dengan ketentuan
Perundang-undangan, yang diperlukan adanya kebijakan undang-undang baru
yang mengatur tentang konflik pertanahan sesuai dengan kebutuhan
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penology yang dapat memberikan
perlindungan hukum sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat.

Sejak  Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah
dikeluarkan, peraturan tersebut membuka ruang bagi daerah bahkan pada
tingkat desa untuk menata wilayah pemerintahannya. Yang kemudian dimaknai
dengan maraknya pemekaran propinsi, kabupaten, kecamatan bahkan pada
tingkat desa, dengan alasan pemerataan pembangunan serta peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat
yang lebih adil dan makmur secara menyeluruh, namun tindakan itu tidak
diserati dengan persiapan yang matang, seperti penetapan batas wilayah yang
jelas. Akibatnya muncul berbagai masalah yang kemudian menghambat
pembangunan di daerah itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas
pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan berbagai urusan administrasi
kependudukan dan perijinan, serta pelayanan dasar sektoral mulai dari urusan
ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan,
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pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit mensejahterakan
masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat pada posisi strategis dalam
penyelenggaraan pelayanan publik setelah kabupaten/kota, sekaligus
menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa.

Kecamatan Muara Badak merupakan satu kecamatan yang memiliki
beberapa desa diantaranya adalah Desa Badak Baru dibentuk pada tahun 2001
dengan jumlah penduduk saat ini berjumlah 2158 jiwa dengan 957 kepala
keluarga. Adapun batas-batas desa Batu-Batu adalah sebagai berikut :
 Sebelah Utara : Desa Tanjung limau Dan Desa Salo Cela.
 Sebelah Selatan : Desa Batu-batu dan Desa Gas Alam Badak Satu
 Sebelah Barat : Desa Batu-batu
 Sebelah Timur : Desa Gas Alam dan Desa Tanjung Limau.

Desa badak baru merupakan salah satu desa yang maju dan
berkembang sangat pesat sekali, itu dikarenakan tempat atau lokasinya berada
di tempat yang sangat strategis dan padat penduduk, selain itu didesa badak
baru juga banyak terdapat perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak
didibidang pertambangan serta pengeboran minyak dan gas. Desa badak baru
adalah pusat keramaian dari kecamatan muara badak, karena merupakan tempat
yang paling banyak memiliki fasilitas, seperti mini market, klinik 24 jam,
puskesmas, bank kaltim, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Sedangkan Desa batu-batu dibentuk pada tahun 2003 dengan jumlah
penduduk saat ini berjumlah 1276 jiwa dengan 573 kepala keluarga yang
mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, desa batu-batu setiap tahunnya
mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama pada sektor pembangunan
sarana dan prasarana pendidikan. Adapun batas-batas desa Batu-Batu adalah
sebagai berikut :
 Sebelah Utara : Desa Salo Cella.
 Sebelah Selatan : Desa Muara Badak Ulu.
 Sebelah Barat : Desa Badak Mekar.
 Sebelah Timur : Desa Badak Baru.

Awal terjadinya konflik dimulai dari masalah sengketa batas desa
Badak Baru dengan desa Batu-Batu berawal dari pemekaran wilayah
dikecamatan Muara Badak, yaitu pemekaran Desa Badak Baru dengan
penambahan jumlah RT, yaitu RT 28 yang yang dibentuk pada Tanggal 1
September 2003.

Pada saat pemerintah Desa Badak Baru ingin menentukan batas RT 28
yang berbatasan langsung dengan desa Batu-Batu, maka muncullah protes dari
pemerintah desa Batu-Batu yang menganggap wilayah RT 28 adalah wilayah
desa

Batu-Batu bukan desa Badak Baru, akan tetapi desa Badak Baru tetap
beranggapan bahwa wilayah RT 28 adalah wilayahnya, dengan alasan wilayah
tersebut masih berada dalam wilayah desa Badak Baru, meskipun jika dilihat
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dengan kasat mata, letak RT 28 memang berada jauh dari pusat pemrintahan
desa Badak Baru. Selanjutnya terjadilah sengketa batas desa antara desa Badak
Baru dengan desa Batu-Batu yang sampai saat ini belum terselesaikan dan
menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Alasan yang mendasar menjadikan
RT 28 menjadi rebutan dari beberapa desa dikarenakan walayah tersebut
merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah
disektor pertambangan batu bara serta disektor perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut membuat masyarakat yang berada diwilayah tersebut
merasa dirugikan karena tidak bisa membuat atau mengurus surat tanda
kepemilikan tanah dan sertifikat tanah, pemerintah desa maupun pemerintah
kecamatan yang bertindak dalam kepengurusan surat-surat itu tidak bisa
mengeluarkan atau membuatkannya sebelum kasus sengketa tersebut selesai.

Kerangka Dasar Teori

Organisasi
Menurut James L. Gibson yang dikutip Winardi (2003 : 13) menyatakan

bahwa organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat
mencapai hasil-hasil tertentu yang, tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-
individu yang bertindak secara sendiri-sendiri.

Sedangkan menurut Stephen R. Robbins yang dikutip Winardi (2003 :
14) seorang pakar tentang teori organisasi merumuskan organisasi sebagai
berikut : Organisasi adalah sebuah entitas sosial secara sadar dikoordinasikan,
memiliki sedikit batas yang relativ dapat diidentifikasi, yang berfungsi secara
relativ terus menerus untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan bersama.

Menurut Winardi (2003 : 21) menyatakan bahwa pengorganisasian secara
efektif dapat menghasilkan manfaat / keuntungan sebagai berikut :
1. Kejelasan tentang ekspeksitas-ekspeksitas kinerja individual dan tugas-

tugas yang terspesialisasi.
2. Pembagian kerja.
3. Terbentuknya suatu arus aktifitas kerja yang logikal.
4. Saluran-saluran komunikasi yang mapan.
5. Mekanisme-mekanisme yang mengkoordinasi.
6. Upaya-upaya yang difokuskan yang berkaitan dengan sasaran sasaran

secara logikal dan efisien.
7. Struktur-struktur otoritas tepat.

Edgar H. Schein dikutip Winardi (2003 : 27) berpendapat bahwa semua
organisasi memiliki empat macam ciri atau kerakteristik sebagai berikut :
1. Koordinasi upaya.
2. Tujuan bersama.
3. Pembagian kerja.
4. Hirarki otoritas.
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Para teoritis organisasi telah merumuskan otoritas sebagai hak untuk
mengarahkan dan memimpin kegiatan-kegiatan pihak lain. Tanpa hirarki yang
jelas, koordinasi upaya akan mengalami kesulitan bahkan kadang-kadang tidak
mungkin dilaksanakan. Akuntabilitas juga akan buntu, apabila orang-orang
bekerja dalam apa yang seringkali dinamakan rantai komando (The Chain of
Command).

Konflik
Setiap ada perselisihan atau sengketa pasti ada konflik yang terjadi yang

kemudian dapat menghambat roda pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan. Pengertian konflik (conflict) tidak hanya dipahami dalam arti
sempit yang berarti perkelahian, peperangan atau perjuangan yang
menggambarkan adanya bentuk konfrontasi fisik antara beberapa pihak saja.

Menurut Suryono Soekanto ( 1993 : 107 ) Konflik berarti berbagai bentuk
pertentangan atau pertikaian. Konflik juga berarti persepsi mengenai perbedaan
kepentingan (perceived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa
aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Atau
konflik dalam hal ini dapat dipahami sebagai “benturan”, seperti perbedaan
pendapat, persaingan, dan pertentangan antara dua pihak. Oleh karena itu
dalam hal ini kadang digunakan juga istilah antagonisme ataupun perselisihan
yang sinonim dengan konflik.

James A. F. Stoner dan Charles Wankel yang diterjemahkan Winardi
(1994 : 62) mengemukakan pendapatnya mengenai konflik : Konflik
organisatoris merupakan suatu ketidaksesuaian paham antara dua orang
anggota organisasi atau lebih, yang timbul karena fakta bahwa mereka harus
berbagi dalam hal mendapatkan sumber daya yang langka, atau aktivitas-
aktivitas pekerjaan, dan atau karena mereka memiliki status-status, tujuan-
tujuan, nilai-nilai, atau persepsi-persepsi yang berbeda.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konflik dalam
organisasi terjadi sebagai akibat dari adanya ketidak sesuaian individu, tujuan,
persepsi, nilai, status, sumber daya yang terbatas, dan keterikatan untuk secara
bersama-sama menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Sikap
orang tentang konflik dalam organisasi-organisasi telah mengalami banyak
perubahan seiring berjalannya waktu.

Jenis – Jenis Konflik
Konflik yang muncul didalam organisasi harus dikelola secara baik dan

tepat agar tidak merugikan organisasi. Untuk mengelola konflik secara efektif
dan efisien, maka pimpinan harus mengenal secara tepat dimana konflik
tersebut terjadi agar pimpinan tersebut dapat memilih strategi manajemen yang
tepat.
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James A.F Stoner dan Charles Wankel yang diterjemahkan oleh Winardi
(1994:68) menyatakan bahwa terdapat lima macam jenis konflik yang mungkin
muncul dalam kehidupan organisasi tertentu, yaitu :
a) Konflik di dalam diri individu.
b) Konflik antara individu – individu didalam organisasi yang sama.
c) Konflik antara individu – individu dan kelompok – kelompok.
d) Konflik antara kelompok – kelompok dalam organisasi yang sama
e) Konflik antara organisasi – organisasi dalam bidang ekonomi.

Proses konflik
Menurut Stephen P.Robbin (2002 : 93), proses konflik dapat dipahami

sebagai sebuah proses yang terdiri atas lima tahapan : potensi pertentangan atau
ketidakselarasan, kognisi dan personalisasi, maksud, perilaku, dan akibat.

Tahap 1 : Potensi Pertentangan atau Ketidakselarasan
Tahap pertama dalam proses konflik adalah munculnya kondisi-kondisi

yang menciptakan peluang bagi pecahnya konflik. Kondisi-kondisi tersebut
tidak mesti mengarah langsung ke konflik, tetapi salah satu darinya diperlukan
jika konflik hendak muncul. Kondisi-kondisi tersebut (sebab atau sumber
konflik) dapat dipadatkan ke dalam tiga kategori umum : komunikasi, struktur,
dan variabel-variabel pribadi.

Tahap 2 : Kognisi dan personalisasi
Kognisi dan personalisasi Yaitu tahap dimana isu-isu konflik biasanya

didefinisikan dan pada gilirannya akan menentukan jalan panjang menuju akhir
penyelesaian konflik. Sebagai contoh, emosi yang negatif dapat menyebabkan
peremehan persoalan, menurunnya tingkat kepercayaan dan interpretasi negatif
atas perilaku pihak lain.

Tahap 3 : Maksud
Maksud mengintervensi antara persepsi serta emosi orang dan perilaku

luaran mereka. Maksud adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu.
Banyak konflik bertambah parah semata-mata karena salah satu pihak salah
dalam memahami maksud pihak lain. Selain itu, biasanya ada perbedaan yang
besar antara maksud dan perilaku, sehingga perilaku tidak selalu mencerminkan
secara akurat maksud seseorang. muncul karena salah-satu pihak salah dalam
memahami maksud pihak lain.

Dengan menggunakan dua dimensi yaitu pertama, sifat kooperatif (kadar
sampai mana salah-satu pihak berusaha memuaskan kepentingan pihak lain).
Kedua, sifat tegas (kadar sampai mana salah-satu pihak berupaya
memperjuangkan kepentingannya sendiri). Adapun lima maksud penanganan
konflik berhasil diidentifikasikan, yaitu sebagai berikut:
 bersaing (tegas dan tidak kooperatif)
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Bila seseorang berusaha memenuhi kepentingannya sendiri, tidak peduli
dampaknya terhadap pihak-pihak lain pada konflik itu, ia sedang bersaing.

 Berkolaborasi/bekerja sama (tegas dan kooporatif)
Bila pihak-pihak dalam konflik masing-masing berhasrat untuk memenuhi
sepenuhnya kepentingan dari semua pihak, kita mempunyai kooperasi dan
pencarian hasil yang bermanfaat secara timbal balik.

 menghindar (tidak tegas dan tidak kooperatif)
Seseorang mungkin mengakui bahwa suatu konflik ada dan ingin menarik
diri dari dalamnya atau menekannya.

 Mengakomodasi (tidak tegas dan kooperatif)
Bila satu pihak berusaha untuk memuaskan seorang lawan, pihak tersebut
bersedia menaruh kepentingan lawan itu diatas kepentinannya sendiri.
Dengan kata lain, agar terpilihara hubungan itu, salah satu pihak bersedia
untuk mengorbankan diri.

 Berkompromi (tengah-tengah antara tegas dan kooperatif).
Bila tiap pihak pada konflik itu berusaha melepaskan sesuatu, terjadilah
saling memberi, yang menghasilkan suatu hasil yang kompromis.

Tahap 4 : Perilaku
Meliputi pernyataan aksi dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang

berkonflik. Dengan demikian dalam konflik dibutuhkan teknik-teknik
manajemen konflik sehingga mendorong konflik mencapai tingkat konflik yang
diinginkan. Untuk meredakan konflik yang ada, diperlukan untuk mempelajari
teknik-teknik manajemen konflik. Manajemen konflik adalah pemanfaatan
teknik-teknik resolusi dan dorongan (stimulasi) untuk mencapai tingkat konflik
yang diinginkan.

Tahap 5 : Hasil
Jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan

konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional, dalam arti konflik itu menghasilkan
suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi
kinerja kelompok.

Penyebab Konflik
Setiap konflik yang timbul pasti ada penyebabnya. Ada dua penyebab

terjadinya konflik yaitu :
Penyebab konflik yang bersumber dari dalam organisai adalah:
a) keerbatasan sumber daya organisasi.
b) kegagalan komunikasi.
c) perbedaan sifat, nilai-nilai dan persepsi.
d) saling ketergantungan tugas.
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e) sistem penggajian.
Penyebab konflik yang bersumber dari luar organisasi (faktor eksternal) adalah
:
a) perkembangan iptek.
b) peningkatan kebutuhan masyarakat.
c) regulasi dan kebijakan pemerintah.
d) munculnya kompetitor baru.
e) keadaan politik dan keamanan.
f) keadaan ekonomi masyarakat.

Sumber Konflik
Konflik dalam Diri Individu (Intraindividual Conflict). Konflik yang

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (goal conflict). Ada tiga jenis
konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (goal conflict),
yaitu:
1) Approach-approach conflict, dimana orang didorong untuk melakukan

pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih, tetapi tujuan-tujuan
yang dicapai saling terpisah satu sama lain.

2) Approach-Avoidance Conflict, dimana orang didorong untuk melakukan
pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang mengacu pada satu
tujuandan pada waktu yang sama didorong untuk melakukan terhadap
persoalan-persoalan tersebut dan tujuannya dapat mengandung nilai positif
dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut.

3) Avoidance-Avoidance Conflict, dimana orang didorong untuk menghindari
dua atau lebih hal yang negatif tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling
terpisah satu sama lain.

Dalam hal ini, approach-approach conflict merupakan jenis konflik
yang mempunyai resiko paling kecil dan mudah diatasi, serta akibatnya tidak
begitu fatal.

Konsep Batas Desa
Batas desa merupakan batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa
dengan desa lain (Permendagri No. 27/2006 : Pasal 1, ayat 9). Untuk
memberikan kepastian hukum yang bersifat tegas terhadap batas-batas desa
diperlukan penetapan dan penegasan batas desa (Permendagri No.27/2006 :
Pasal 2). Agar penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan tertib,
terkoordinasi dan benar maka dalam pelaksanaannya harus mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006.

Batas wilayah desa didefinisikan sebagai batas wilayah yurisdiksi
pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan suatu desa dengan desa lain (Permendagri No. 27/2006 : Pasal 1).
Tujuan dilakukannya penetapan dan penegasan batas wilayah desa adalah
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untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat No.
27/2006 : Pasal 2).

Adapun penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan
dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar batas,
pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta batas
wilayah. Tahapan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip geodesi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian, maka jenis penelitian ini bersifat

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan
bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang akan
diteliti, dalam penelitian ini yaitu upaya Pemerintah Kecamatan dalam
menyelesaikan sengketa perbatasan desa, antara desa Badak baru dengan desa
Batu-batu dikecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang

akan dibahas oleh penulis adalah :
1. Upaya yang ditempuh pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan atau

menangani konflik :
 Bersaing.
 Berkolaborasi.
 Menghindar.
 Mengakomodasi.
 Berkompromi.

2. Faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah kecamatan dalam
menyelesaikan konflik perbatasan desa.

3. Faktor yang menjadi pendukung bagi pemerintah kecamatan dalam
menyelesaikan konflik perbatasan desa.

Lokasi Penelitian
Yang akan menjadi tempat/lokasi penelitian yaitu : Kecamatan Muara

Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber Data
Dalam penelitian ini pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan

secara sampel purposive. Pada teknik pengambilan sampel purposive, sampel
ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hal ini didasarkan atas kriteria /
pertimbangan tertentu. (Subagiyo, 2003 : 94) dalam penelitian ini untuk
mendapatkan data penulis menggunakan key informan.
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Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah :
1. Kepala Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara

(Camat).
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai

Kartanegara.
3. Tokoh Masyarakat dari Desa Badak Baru dan dari Desa Batu-Batu

Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
Masyarakat (peneliti) di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai

Kartanegara yang bertindak sebagai informan, yaitu sebagai sumber untuk
memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informan didasarkan
atas subyek yang memiliki informasi terkait dengan permasalahan yang akan
diteliti dan bersedia memberikan data.

Teknik Analisis Data
Miles dan Huberman (1992:19) menjelaskan bahwa analisis data

kualitatif merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak diantaraa empat
“sumbu” yaitu mengumpullkan data, reduksi, penyajian data dan kesimpulan,
yaitu :
1. Pengumpulan data
2. Reduksi / penyederhanaan data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisa dengan melakukan
pemaparan serta interpretasi secara mendalam.

Pembahasan
Upaya Pemerintah Kecamatan dalam menyelesaikan konflik perbatasan

Desa Badak Baru dengan Desa Batu-Batu dalam pengambilan data selengkap-
lengkapnya, dengan cara melakukan  penelitian dikantor Kecamatan dan
wawancara kepada Camat Kecamatan Muara Badak yaitu Bapak Drs. H.
Sunggono, MM, dan Kasi Pemerintahan Kecamtan Muara Badak yaitu Ibu
Nurhaeda Sp, serta kedua tokoh masyarakat dari kedua desa.

Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Menyelesaikan Konflik Perbatasan
Desa Badak Baru Dengan Desa Batu-Batu

Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan
dan pengawasan pemerintahan desa. Sebagai ujung tombak pelayanan terhadap
masyarakat, Camat mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan
dan pembangunan, Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum
pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi :
1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
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2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan.

4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum Camat juga melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek
Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,
penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan
sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan
efisiensi.

Dengan demikian pemerintah Kecamatan memiliki tugas dan peran
yang sangat berpengaruh untuk desa, untuk itu pemerintah Kecamatan Muara
Badak berupaya untuk menyelesaikan konflik batas Desa Badak Baru dengan
Desa Batu-batu agar tercipta kerjasama antar desa dalam membangun
kecamatan Muara Badak yang lebih baik, adapun upaya-upaya yang coba
dilakukan adalah sebagai berikut :

Upaya Bersaing
Upaya penyelesaian konflik dengan cara bersaing tidak pernah ditempuh

oleh pemerintah kecamatan muara badak selaku pihak ketiga dalam
penyelesaian konflik batas desa badak baru dengan desa batu-batu karena
dianggap akan ada desa yang merasa dirugikan bisa meningkatkan konflik
sebelumnya serta belum tentu akan mendapatkan penyelesaian atau jalan
keluar, hal itu diungkapkan juga oleh tokoh masyarakat dari kedua desa yang
menyatakan bahwa memang selama ini pemerintah kecamatan tidak pernah
menempuh upaya tersebut untuk meyelesaikan konflik yang sedang terjadi
karena dapat menghasilakn keputusan yang akan merugikan kedua desa.

Upaya Berkolaborasi
Upaya penyelesaian konflik dengan cara berkolaborasi atau bekerjasama

telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan meskipun tidak berjalan sesuai
dengan harapan, namun hal itu tidak diketahui oleh pemerintah desa serta tokoh
masyarakat dari masing-masing desa karena tidak pernah mendapatkan
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undangan atau panggilan dari pihak kecamatan, sehingga terjadi perbedaan
pendapat.

Maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang lebih baik antara pihak
kecamatan dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat kedua desa agar
upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan untuk
menyelesaikan konflik, selanjutnya diperlukan bukti atau data yang dapat
menerangkan bahwa upaya itu memang telah dilakukan, seperti adanya berita
acara telah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah kedua desa beserta
tokoh masyarakatnya, karena bisa saja pihak kecamatan mengatakan bahwa
telah melakukannya tetapi sebenanya belum pernah karena tidak ingin
dikatakan menutup mata atau membiarkan konflik itu terus terjadi atau
sebaliknya bisa saja pihak dari kedua desa ingin memberikan penilaian negatif
tentang kinerja pemerintah kecamatan, dengan adanya bukti atau data tersebut
maka dapat diketahui pihak mana yang pernyataannya tidak benar, agar tidak
menimbulkan berbagai persepsi dari pihak lain.

Upaya Menghindar
Upaya penyelesaian konflik dengan cara menghindar telah dilakukan oleh

pemerintah kecamatan meskipun tidak terlalu sering karena hanya bersifat
menunda konflik, namun hal itu tidak diketahui oleh pemerintah desa serta
tokoh masyarakat dari masing-masing desa yang melihat tidak ada tanda-tanda
bahwa upaya itu pernah dilakukan oleh pemerintah kecamatan, sehingga terjadi
perbedaan pendapat. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang baik antara pihak
kecamatan dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat kedua desa
meskipun jarang dilakukan.

Upaya Mengakomodasi
Upaya penyelesaian konflik dengan cara mengakomodasi telah dilakukan

oleh pemerintah kecamatan meskipun tidak berjalan sesuai dengan harapan dan
hanya berupa saran atau himbauan, namun hal itu tidak diketahui oleh
pemerintah desa serta tokoh masyarakat dari masing-masing desa sehingga
terjadi perbedaan pendapat, karena pihak desa tidak pernah mendapatkan atau
mendengarkan saran yang diberikan oleh pihak kecamatan, sehingga terjadi
perbedaan pendapat antara pihak kecamatan dengan pihak-pihak desa yang
sedang berkonflik, untuk itu sebaiknya pihak kecamatan hendaknya
menyampaikan saran atau himbauan itu secara langsung dan didengarkan oleh
pihak-pihak desa agar dapat mendengarkan langsung tanggapan dari pihak desa
serta dapat mengambil tindakan selanjutnya untuk mengupayakan agar konflik
yang terjadi segera terselesaikan, jika upaya tersebut tidak menemui jalan
keluar.

Upaya Berkompromi
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Upaya penyelesaian konflik dengan cara berkompromi telah dilakukan
oleh pemerintah kecamatan meskipun tidak berjalan sesuai dengan harapan,
namun hal itu tidak diketahui oleh pemerintah desa serta tokoh masyarakat dari
masing-masing desa sehingga terjadi perbedaan pendapat, karena pihak desa
tidak pernah mendapat panggilan atau undangan dari pihak kecamatan untuk
melakukan pertemuan atau rapat, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan
komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dengan pihak-pihak desa yang
sedang berkonflik agar upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat
segera menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik.

Faktor Penghambat
Berbagai permasalahan yang dapat menghambat upaya pemerintah

kecamatan dalam menyelesaikan konflik batas desa Badak Baru dengan Desa
Batu-batu, antar lain dijelsakan sebagai berikut :

Tingginya Ego Sektoral Kedua Desa
Tingginya ego sektoral kedua desa merupakan salah satu faktor yang

sangat dominan yang membuat upaya penyelesaian konflik perbatasan desa
badak baru dengan desa batu-batu yang ditangani oleh pemerintah kecamatan
menjadi terhambat dan belum menemui penyelesaian, masing-masing pihak
tidak ada yang mau mengalah serta tidak mau jika merasa dirugikan sehingga
konflik masih berlanjut sampai saat ini.

Perbedaan Persepsi Tentang Aturan Penetapan Tapal Batas Desa
Perbedaan persepsi masing-masing desa tentang peraturan penentuan

tapal batas desa merupakan faktor penghambat yang ditemui pihak kecamatan
dalam menyelesaikan konflik perbatasan desa badak baru dengan desa batu, itu
sangat membuat proses penyelesaian konflik tidak berjalan sesuai harapan,
dimana masing-masing desa memiliki perbedaan pendapat dalam penentuan
tapal batas desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan Batas-Batas Alam Yang Disepakati Sebelumnya.
Perbedaan batas-batas alam yang telah disepakati merupakan salah satu

faktor penghambat yang lain yang ditemui oleh pemerintah kecamatan dalam
menyelesaikan konflik perbatasan desa badak baru dengan desa batu-batu
dimana telah terjadi perubahan batas-batas alam yang telah disepakati
sebelumnya membuat timbulnya berbagai persepsi dari kedua belah pihak dan
itu membuat berbagai upaya penyelesaian konflik tidak menemui jalan keluar.

Faktor Pendukung
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Berbagia faktor pendukung yang ditemui oleh Pemerintah Kecamatan
dalam menyelesaikan konflik perbatasan Desa Badak Baru dengan Desa Batu-
Batu diantaranya adalah :

Tingginya Tingkat Partisipasi Masyarakat Setempat
Tingginya tingkat partisipasi masyarakat setempat merupakan faktor

pendukung yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kecamatan dalam
menyelesaikan konflik perbatasan desa badak baru dengan desa batu-batu,
berbagai partisipasi telah diberikan oleh masyarakat kedua desa sebagai bentuk
keinginan yang besar untuk segera mengakhiri konflik yang lama telah terjadi
karena yang lebih banyak merasakan dampak terjadinya konflik adalah
masyarakat itu sendiri.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Untuk Melakukan Rapat
atau Pertemuan.

Tersedianya sarana dan prasarana yang ada dikantor kecamatan
merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat membantu pihak
kecamatan dalam membuat rapat atau pertemuan dengan kedua belah pihak
dari kedua desa yang sedang terlibat konflik, dengan  begitu upaya
penyelesaian konflik menjadi lebih mudah. Berbagai faktor pendukung diatas
membuat pemerintah kecamatan lebih mudah dalam berupaya untuk
menyelesaikan konflik perbatasan desa badak baru dengan desa batu-batu
namun semua itu tidak tidak cukup untuk menyelesaikan konflik yang sedang
terjadi.

Secara keseluruhan dari upaya-upaya yang pernah atau tidak pernah
ditempuh pemerintah kecamatan muara badak serta berbagai faktor pendukung
untuk meyelesaikan konflik paerbatasan desa badak baru dengan desa batu-batu
yang berdasarkan pada fokus penelitian tidak mendapatkan hasil atau tidak
mampu menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, dengan berbagai alasan dan
faktor penghambat sebagai mana terlah diuraikan diatas, selain itu telah terjadi
beberapa perbedaan pernyataan dari pihak Kecamatan yang bertindak sebagai
pihak ketiga dengan tokoh masyarakat dari kedua Desa baik itu dari Desa
Badak Baru maupun dari Desa Batu-Batu.

Dengan demikian konflik perbatasan Desa Badak Baru dengan Desa
Batu-Batu yang ditangani oleh pemerintah Kecamatan Muara Badak sampai
saat ini belum ada jalan keluar dan masih tetap terjadi sampai saat ini, itu
menyebabkan hubungan antara Desa Badak Baru dengan Desa Batu-Batu
belum membaik dah kerjasama kedua Desa tidak terjalin serta masyarakat yang
ada di wilayah kedua Desa merasa sangat dirugikan dengan adanya konflik
tersebut yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Kesimpulan
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Berdasarkan Hasil penelitan dan pembahasan serta hasil observasi
penulis dilapangan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Upaya penyelesaian konflik dengan cara bersaing merupakan salah satu
upaya penyelesaian konflik yang ditawarkan namun tidak terealisasi atau tidak
dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Muara Badak karena adanya berbagai
kendala yang ditemui diantaranya adalah kedua kepala desa yang sedang
berkonflik lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan
bersama yang akan hendak dan tidak mau ada yag dirugikan, sehingga konflik
yang terjadi belum menemui jalan keluar.

Upaya penyelesaian konflik dengan cara berkolaborasi atau bekerja
sama, sering dilakukan oleh pemerintah kecamatan, namun kurangnya
partisipasi kedua desa yang sering mengabaikan undangan dari pihak
kecamatan yang menjadi kendala utama, serta kurangnya kesadaran kedua desa
tentang kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya dengan membiarkan
konflik tersebut tetap terjadi dan mengakibatkan konflik itu masih terjadi
sampai sekarang.

Upaya penyelesaian konflik dengan cara menghindar jarang dilakukan
pemerintah kecamatan karena dianggap kurang efektif sebab hanya bersifat
mengulur-ulur waktu dan belum tentu mendapatkan penyelesaian atau mungkin
bisa menambah parah konflik sebelumnya.

Upaya penyelesaian konflik dengan cara mengakomodasi sering
dilakukan oleh pemerintah kecamatan meskipun hanya berupa saran atau
masukan-masukan agar kedua desa mau segera mengakhiri konflik yang
terjadi.

Upaya penyelesaian konflik dengan cara mengakomodasi  pernah
dilakukan maskipun hanya berupa himbauan kepada kedua desa untuk sama-
sama mau berkorban sehingga konflik dapat terselesaikan, namun kurangnya
respon dari kedua desa menyebabkan upaya ini tidak berjalan dengan baik.

Faktor penghambat bagi pemerintah Kecamatan Muara Badak dalam
meyelesaikan konflik perbatasan desa badak baru dengan desa batu-batu adalah
adanya ego sektoral masing-masing kepala desa yang tidak mau mengalah atau
berkorban untuk menyelesaikan konlik yang terjadi dengan mengedepankan
kepentingan masyarakatnya, selain itu faktor berikutnya adalah perbedaan
persepsi masing-masing kepala desa dalam memaknai penetapan batas desa,
kedua desa beranggapan bahwa dimana ada masyarakatnya yang melakukan
aktifitas itu adalah wilayah mereka, meskipun sebenarnya mereka hanya
sebagai masyarakat atau petani yang sifatnya berpindah, kemudian faktor
penghambat yang terakhir adalah perbedaan batas-batas alam yang telah
disepakati sebelumya, adanya perubahan pada batas alam yang telah disepakati
kerap menjadi awal dari terjadinya konflik.

Faktor pendukung bagi pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan
konflik batas desa adalah tingginya tingkat pasrtisipasi masyarakat setempat
yang turut membantu pemerintah kecamatan baik secara langsung maupun
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tidak langsung, baik berupa sumbangan pastisipasi ataupun hanya berupa
masukan-masukan untuk jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik itu, selain
itu keterlibatan masyarakat setempat dalam membantu proses persiapan
pertemuan atau rapat. Kemudain faktor pendukung berikutnya adalah
tersedianya sarana dan prasarana dikantor Kecamatan Muara Badak yang
sangat memadai membuat pemerintah kecamatan tidak kesulitan dalam
membuat rapat atau pertemuan untuk membahas penyelesaian konflik batas
desa badak baru dengan desa batu-batu.

Saran
Melihat beberapa kendala dalam upaya Pemerintah Kecamatan Muara

Badak dalam menyelesaikan konflik batas Desa Badak Baru dengan Desa Batu-
batu, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

Pemerintah Kecamatan Muara Badak harus melakukan musyawarah
secara berkelanjutan dan rutin untuk membahas penyelesaian konflik
perbatasan desa badak baru dengan desa batu-batu.

Pemerintah Kecamatan harus mencari tahu asal usul terbentuknya kedua
desa dengan menemui atau membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh
masyarakat.

Memberikan pengertian kepada masing-masing desa tentang pentingnya
mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingannya sendiri,
dalam artian kepentingan desa itu sendiri.

Pemerintah kecamatan hendaknya membuat tim khusus untuk menangani
konflik batas desa badak baru dengan desa batu-batu, agar kegiatan kecamatan
tidak terganggu, tetapi harus tetap dalam pengawasan pemerintah kecamatan.

Tetap memfasilitasi terhadap pertemuan atau rapat yang terus dilakukan
untuk membahas tentang penyelesaian konflik batas desa tersebut.

Pemerintah Kecamatan harus mampu mengambil keputusan yang tegas
tanpa harus mendengarkan berbagai argument dari masing-masing desa yang
tak mau mengalah.
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