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Abstrak

Jenny Lah, Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
Ulayat di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, dibimbing oleh pembiming
I Bapak Dr.H. Muhammad Jamal Amin, M.Si dan pembimbing II Bapak Iman
Surya, S. Sos, M.Si.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif mengatakan
bahwa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-
angka. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan
menggambarkan atau mendeskripsikan peran Kepala adat dalam penyelesaian
sengketa tanah ulayat di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. Analisis
data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu pertama yang
dilakukan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung, kemudian
dilakukan penyederhanaan data, setelah itu penyejian data, dan yang terakhir
adalah penarikan kesimpulan dari data yang ada.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa peranan
kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang  terjadi di
Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau sangat penting karena kepala adat
berperan sebagai hakim penengah dan pendamai yang akan mengambil
keputusan dengan tidak merugikan kedua belah pihak dan membuat aturan
hukum adat yang disertai saksi bagi siapa saja yang melanggar. Tidak hanya itu
saja, dalam proses musyawarah kepala adat juga berperan untuk
mengkoordinasikan musyawarah atau rapat yang sedang berlangsung. Hal yang
menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat tersebut adalah kurang
jelasnya batas-batas tanah ulayat ditambah lagi tidak adanya surat bukti
kesepakatan perjanjian antara nenek kedua belah pihak yang bisa menguat bukti
kepemilikan tanah dan meningkatnya nilai tanah secara ekonomi sehingga
membuat seseorang ingin memiliki tanah lebih banyak dan lebih luas. Adapun
penghambat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi yaitu tidak
diakuinya bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak ulayat, sulitnya
mengadakan pertemuan, saksi yang tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan
kepemilikan tanah dan kurang berperannya kepala adat sebagai hakim penengah
dan pendamai.

Kata Kunci : Kepala Adat, Sengketa Tanah

1Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman. Email : jennyfha.18@gmail.com



Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Jenny Lah)

3274

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam upaya penyelesaian sengketa yang tanah ulayat yang terjadi di dalam
suatu persekutuan segenap pihak menangani permasalahan tersebut dengan cara
bermusyawarah dengan dibantu oleh kepala adat sebagai hakim penengah dan
hakim pendamai yang akan membantu kedua belah pihak mengambil keputusan
dan mengembalikankeseimbangan dalam persekutuan.

Peran kepala adat adalah cara bagaimana mengetahui upaya yang dilakukan
kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi. Tujuannya
adalah untuk mengetahui peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah
ulayat, untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat dan
hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa
yang terjadi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis melihat banyaknya
permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi.
Adapun hambatan-hambatan dalam upaya penyelesaian sengketa, yaitu:
1. Kurang berperanya kepala adat sebagai hakim penengah dan hakim pendamai
2. Ketidak jelasan tanah ulayat
3. Tidak diakuinya tanah ulayat
4. Sulitnya mengadakan pertemuan
5. Saksi yang tidak mau menjadi saksi

Pokok permasalahan yang teramati dilapangan bahwa kurangnya peranan
kepala adat sebagai hakim penengah dan hakim pendamai yang dipercaya dapat
menangani permasalahan yang dihadapi masyarakatnya sehingga masalah
tersebut menjadi berlarut-larut. Dan adanya faktor penghambat dari luar seperti
dari masyarakatnya.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah
penelitian dengan judul “Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa
Tanah Ulayat di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”.

Kerangka Dasar Teori
peran

Menurut pendapat Miftah Thoha (2004:10) bahwa suatu peran dirumuskan
sebagai suatu rangkaian perilaku yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu,
atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang juga
sangat mempengaruhi bagaimana peran yang harus dijalankan.

Kemudian menurut Edy Suhardono (1994:15) bahwa peran merupakan
seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh
seseorang, yang menduduki suatu posisi. Disamping itu makna dari kata “peran”
dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis
menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater
pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran menunjuk pada
karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah
pentas drama. Kedua, suatu penjelas yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial,
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yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika
menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu
penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang
aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan berada
dalam suatu “penampilan/unjuk peran”. Hubungan antara pelaku (actor) dan
pasangan laku perannya bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena dalam
konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain.

Kepala Adat
Menurut Soepomo (1979:45), pengertian Kepala Adat adalah bapak

masyarakat, Ia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, Ia
adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.

Fungsi Kepala Adat berdasarkan pengertian diatas adalah bertugas
memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat
berjalan dengan selayaknya. Dengan demikian Kepala Adat bertugas memelihara
hidup hukum dalam persekutuan, menjaga hukum itu supaya dapat berjalan
dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari-hari adalah meliputi seluruh
lapangan masyarakat. Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup didalam badan
persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana
diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan untuk
menegakkan hukum.

Adapun aktivitas Kepala Adat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya

pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah
tersebut.

2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran
hukum; supaya hukum dapat berjalan bagaimana semestinya (pembinaan
secara preventif).

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu
dilanggar (pembinaan secara repressif).

Dengan demikian Kepala Adat dengan segala tindakannya dan dalam
memegang adat itu, kepada adat harus memperhatikan perubahan-perubahan.
Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan
Kepala Adat yang sangat penting adalah kerja dilapangan atau sebagai hakim
perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan hukum adat, maka Kepala Adat bertindak untuk
memulihkan keseimbangan didalam suasana desa serta pemulihan hukum.

Istilah adat itu berasal dari bahasa Arab “adah” yang berarti kebiasaan,
yaitu sesuatu yang sering berulang. Tetapi kebiasaan dalam arti adat adalah
kebiasaan yang normatif yang telah terwujud aturan tingkah laku yang berlaku
dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan perpaduan arti istilah Kepala Adat dengan adat seperti yang
dikemukakan diatas, maka Kepala Adat adalah seorang pemimpin yang
memimpin sebuah kebiasaan yang normatif dan telah terwujudkan aturan tingkah
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laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan
secara terus menerus.

Fungsi Kepala Adat
Fungsi Kepala Adat dalam masyarakat tidak terlalu jauh berbeda dengan

fungsi hukum adat karena fungsi Kepala Adat yang ada didalam masyarakat
adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya

bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan 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 dapat dirasakan 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 oleh
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 dan menjamin ketentraman, maka Kepala Adat adalah satu-
satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan
masalahnya.

6. Sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang
berhubungan dengan pengetahuan Adat dan Hukum Adat. Hal ini sangat
penting sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan
memahami tentang seluk beluk Adat dan Hukum Adat. Dengan fungsi yang
demikian maka Kepala Adat boleh dikatakan sebagai media informasi Adat
dan Hukum Adat dalam masyarakat.

7. Sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang
menyangkut urusan hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian.
Fungsi tersebut sangat penting karena anggota masyarakat tidak semua dapat
menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan Kepala Adat
ikut serta menyelesaikannya.

8. Sebagai bapak masyarakat yang mengepalai persekutuan, dimana fungsi
tersebut lebih memperlihatkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan
dalam pergaulan hidup ditengah masyarakat.

Sedangkan menurut Soepomo (1979:112), bahwa Kepala Adat senantiasa
mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang berhak

menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota
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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 yang dimaksud adalah mengembalikan citra hukum adat,
sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya 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 bermasyarakat.

4. Adapun keputusan mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan
perbuatan selalu berpegang kepada peraturan yang telah diputuskan.

Soleman Biasane Taneko, (1981:32)  telah mengemukakan pendapat
tentang peranan Kepala Adat, yaitu :
1. Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan

pelanggaran adat. Pengenaan sanksi tersebut bukan hanya menyangkut satu
bidang pelanggaran saja, tetapi menyangkut semua pelanggaran
keseimbangan Hukum Adat.

2. Sebagai pelaksana dan pelaksanaan Hukum Adat dalam kehidupan sehari-
hari. Hal ini mempunyai maksud supaya Hukum Adat yang telah berlaku
tersebut dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk
pelanggaran Hukum Adat. Dengan menyelesaikan segala sengketa yang
timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan Hukum Adat,
untuk memberitahukan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab
tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang Hukum
Adat. Karena itu Kepala Adat disini berperan sebagai media informasi yang
cukup efektif memberitahukan Hukum Adat kepada masyarakat.

Tanah Ulayat dan Hak Ulayat
Hak ulayat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa

wewenang atau kekuasaan yang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan
daya laku kedalam maupun keluar. Sedangkan ulayat artinya wilayah, sehingga
tanah Ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu.

Menurut Boedi Harsono (2005:185) hak ulayat dalam bentuk dasarnya
adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan
pelaksanaannya diakui baik oleh persekutuan hukum itu sendiri, maupun kepala
persekutuan atas nama persekutuan hukum.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu
masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam
wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan
masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Lebensraum).

Menurut Boedi Harsono (2005:58), hak ulayat hukum adat dinyatakan
masih ada apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :
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1. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga persekutuan hukum adat
tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.

2. Masih adanya wilayah yang merupakan hak ulayat sebagai masyarakat hukum
adat tersebut, yang ditandai sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya
sebagai “lebensraum”nya, dan

3. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya ada dan diakui oleh
masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari
sebagai pelaksana hak ulayat.

Subyek, Obyek Hak Ulayat dan Karakteristiknya
Menurut Boedi Harsono (2005:181) subyek hak ulayat adalah masyarakat

hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat

tinggal di tempat yang sama.
2. Masyarakat hukum adat geneologis, disebabkan para warganya terikat oleh

pertalian darah.
Selanjutnya Bushar Muhamad (2002:105) mengemukakan obyek hak ulayat

meliputi:
1. Tanah ( daratan )
2. Air ( perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairannya ).
3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar ( pohon buah-buahan, pohon untuk

kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya ).
4. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Menurut Boedi Harsono (2005:272) "Terciptanya hak ulayat sebagai
hubungan hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau
suatu kekuatan Gaib, pada waktu meninggalkan tanah yang bersangkutan kepada
orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga
hukum adat sebelumnya. Karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan
bukan yang satu-satunya mempunyai hak ulayat. Bagi suatu masyarakat hukum
adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum
adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan
sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya".

Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat
Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai

konsepsi yang komunalistik religious yaitu yang memungkinkan penguasaan
tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi,
sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjukan
kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang
dalam kepustakaan hukum adat disebut hak ulayat.

Menurut Boedi Harsono (2005:185-186) mengatakan bahwa : “Hak ulayat
merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat,
yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya,
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yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang
bersangkutan sepanjang masa”.

Jadi, hak ulayat adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam adat
yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu
masyarakat hukum tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama warganya.

Bersifat magis religious bahwa hak ulayat tersebut merupakan tanah milik
bersama, yang diyakini memiliki sesuatu yang bersifat gaib dan merupakan
peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada masyarakat adat sebagai
unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang
kehidupannya berlangsung.

Sengketa
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya
sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan
dan tuntutan atas hak atas tanah baik status tanah, prioritas maupun
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ada 3 (tiga) fase atau tahap dalam proses sengketa yaitu:
1. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
2. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui

tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
3. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum

atau melibatkan pihak ketiga.
Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai

faktor yaitu :
1. Konflik Data

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi, kesalahan
informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi
terhadap data, adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur.

2. Konflik Kepentingan,
Dalam melaksanakan kegiatan, setiap pihak memiliki kepentingan. Tanpa
adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya
konflik kepentingan karena adanya beberapa hal sebagai berikut:
a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing
b. Adanya kepentingan substansi dari para pihak
c. Adanya kepentingan pihak prosedural
d. Adanya kepentingan spikologi

3. Konflik Hubungan
Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat, adanya
kesalahan persepsi, miskin komunikasi, atau kesalahan komunikasi, dan
tingkah laku negatif yang berulang-ulang.

4. Konflik Struktur
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Konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau
interaksi kontrol yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan geografi,
pisikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi
kerjasama serta waktu yang sedikit.

5. Konflik Nilai
konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau

prilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup ideologi dan agama. Adanya
penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Sengketa Tanah dan Permasalahannya
Sengketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau

sekelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau obyek
yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti
air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

Menurut Maria S.W.Sumardjono (1982:28) secara garis besar permasalahan
tanah dapat dikelompokan menjadi 5 yaitu :
1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek

perumahan yang terlantarkan dan lain-lain.
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan kepemilikan dan

penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah
(Landreform)

3. Akses-akses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan
4. Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah
5. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sedangkan menurut Margono (2000:188-189) sengketa yang sering terjadi
saat ini adalah :
1. Sengketa tradisional tentang warisan, keluarga dan tanah
2. Sengketa bisnis yang serta berat dengan unsur keuangan, perbankan,

peraturan Perundang-Undangan, etika dan sebagainya
3. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah
4. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi,

Negara dan perhatian masyarakat tradisional.
Secara yuridis Boedi Harsono dalam bukunya Arie Sukanti Hutagalong

(2000:52), lebih lanjut memperinci masalah tanah yang dapat disengketakan yang
terdiri dari  :
1. Sengketa mengenai bidang mana yang dimaksud
2. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah
3. Sengketa mengenai luas bidang tanah
4. Sengketa mengenai status tanahnya : tanah Negara atau tanah hak
5. Sengketa mengenai pemegang hak
6. Sengketa mengenai hak yang membebaninya
7. Sengketa mengenai pemindahan haknya

Menurut Maria S.W.Sumardjono (1982:28) secara garis besar permasalahan
tanah dapat dikelompokan menjadi 5 yaitu :
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1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek
perumahan yang terlantarkan dan lain-lain.

2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan kepemilikan dan
penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah
(Landreform)

3. Akses-akses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan
4. Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah
5. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Sedangkan menurut Margono (2000:188-189) sengketa yang sering terjadi
saat ini adalah :
1. Sengketa tradisional tentang warisan, keluarga dan tanah
2. Sengketa bisnis yang serta berat dengan unsur keuangan, perbankan,

peraturan Perundang-Undangan, etika dan sebagainya
3. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah
4. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi,

Negara dan perhatian masyarakat tradisional.
Secara yuridis Boedi Harsono dalam bukunya Arie Sukanti Hutagalong

(2000:52), lebih lanjut memperinci masalah tanah yang dapat disengketakan yang
terdiri dari  :
1. Sengketa mengenai bidang mana yang dimaksud
2. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah
3. Sengketa mengenai luas bidang tanah
4. Sengketa mengenai status tanahnya : tanah Negara atau tanah hak
5. Sengketa mengenai pemegang hak
6. Sengketa mengenai hak yang membebaninya
7. Sengketa mengenai pemindahan haknya
8. Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapannya untuk suatu proyek

atau swasta
9. Sengketa mengenai pelepasan / pembebasan tanah
10. Sengketa mengenai pengosongan tanah
11. Sengketa mengenai pemberian ganti kerugian
12. Sengketa mengenai pembatalan haknya
13. Sengketa mengenai pemberian haknya
14. Sengketa mengenai pencabutan haknya
15. Sengketa mengenai pemberian sartifikatnya
16. Sengketa mengenai alat-alat pembuktian adanya hak / pembuatan liku yang

dilakukan dengan sengketa-sengketa lainnya.

Macam-macam Upaya Penyelesaian Sengketa
Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang

diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk
penyelesaiannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai
bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat
digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian
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sengketa diluar pengadilan atau sering disebut sebagai alternatif penyelesaian
sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebuah pengertian konsep
penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatife yang diarahkan pada suatu
kesempatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win- win
solution (menang).
Cara-cara untuk menyelesaikan sengketa yaitu:
1. Memberikan saja, Dalam tahap ini masyarakat yang merasa diperlakukan

tidak adil atau dirugikan gagal dalam upaya menegakkan tuntutannya.
Sehingga mereka mengabaikankan saja isu yang menimbulkan tuntutannya
dan tetap berhubungan dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Hal ini
dilakukan karena berbagai kemungkinan, seperti kekurangan informasi
bagaimana proses pengajuan keluhan itu kepengadilan, kurangnya akses
kelembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses pengadilan karena
diperkirakan kerugian lebih besar dari pada keuntungan (baik materi maupun
kejiwaannya).

2. Mengelak, Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk
mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau sama
sekali tidak berhubungan. Misalnya, dalam hubungan bisnis, hal semacam ini
dapat terjadi. Dengan mengelak, maka isu yang menimbulkan keluhan
dielakkan saja.

3. Paksaan, Tahap selanjutnya, yaitu paksaan dimana salah satu pihak memaksa
pemecahan kepada pihak lain. Tindakan yang bersifat memaksa ini atau
ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi
kemungkinan penyelesaian secara damai.

4. Perundingan, Pada tahapan perundingan, dua pihak yang berhadapan
merupakan para pengambil keputusan pemecahan dari permasalahan yang
mereka hadapi dilakukan oleh kedua bela pihak, mereka sepakat tanpa adanya
pihak ketiga ikut campur. Kedua bela pihak berupaya untuk saling
meyakinkan, dengan menggunakan aturan yang mereka buat sendiri.

5. Mediasi, Dalam cara ini, ada pihak ketiga yang membantu kedua bela pihak
yang berselisi pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat
ditentukan oleh kedua bela pihak atau ditunjuk oleh orang yang mempunyai
wewenang.

6. Arbitrase, Kedua bela pihak sepakat untuk meminta bantuan perantara pihak
ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setujuh bahwa mereka akan
menerima apapun keputusan yang diambil oleh arbitrator.

7. Pengadilan,Disini, pihak ketiga berhak mencampuri pemecahan masalah,
lepas dari keinginan pihak sengketa. Pihak ketiga juga memiliki hak membuat
dan menegakkan keputusan itu artinya bahwa keputusan berupaya
dilaksanakan.

Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang bersengketa adalah negosiasi. Penyelesaian sengketa model seperti ini
disebut penyelesaian untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan tanpa
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campur tangan pihak ketiga. Biasanya model penyelesaian seperti ini tidak
berdasarkan peraturan yang ada melainkan aturan yang mereka buat sendiri.

Sedangkan penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga meliputi
penyelesaian yang berbentuk ajudikasi, arbitrase, dan mediasi. Bentuk-bentuk
penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya
adalah bahwa ketiga bentuk penyelesaian bersifat triadic karena melibatkan pihak
ketiga.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai ajudikasi merupakan penyelesaian
yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur
tangan dan dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa
memperhatikan apa yang menjadi kehendak kedua belah pihak. Berbeda dengan
ajudikasi, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak
ketiga dan keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan
mediasi adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk
membantu pihak-pihak yang bersangkutan dalam mencapai persetujuan.

Metode Penelitian
Penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan

jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah
Menurut Moleong (2006: 6) deskriftif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-
kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini
dapat menjelaskan dan menggambarkan atau mendeskripsikan peranan kepala
adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Sungai Boh
Kabupaten Malinau.

Jadi dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian
mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan
dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu
kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di
Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau

Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah
sebagai hakim penengah dan sebagai hakim pendamai yang  akan membantu
kedua belah pihak untuk mengambil keputusan yang sama-sama tidak merugikan
kedua belah pihak yang bersengketa dan untuk mengembalikan keseimbangan
dalam persekutuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang
dilakukan oleh kepala adat sebagai orang yang dipercaya sebagai hakim
penengah, untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa, dan untuk
mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya
penyelesaian sengketa.

Berdasarkan definisi diatas maka akan dibahas dalam artikel ini yaitu
terkait tiga fokus  diantaranya peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa,
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penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat dan hambatan-hambatan yang dihadapi
dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Sungai Boh
Kabupaten Malinau.

Peranan Kepala Adat sebagai hakim penengah dan hakim pendamai dalam
Upaya penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Dalam suatu persekutuan kepala adat merupakan bapak bagi masyarakat
yang akan membantu masyarakatnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan
dalam persekutuan. Karena, masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalahnya
sendiri tanpa adanya campur tangan dari kepala adat yang mempunyai peran yang
penting dalam persekutuan.

Sehingga dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulyata diperlukan
adanya campur tangan dari seseorang kepala adat sebagai hakim penengah dan
pendamai yang akan membantu kedua belah pihak dalam menemukan jalan
keluar dari sengketa yang sedang terjadi dengan keputusan yang diambil tidak
merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut Soepomo (1979:112) peran kepala adat dalam suatu persekutuan
adat adalah :
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 yang dimaksud adalah mengembalikan citra hukum adat, sehingga
dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya 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 bermasyarakat.

4. Adapun keputusan mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan
perbuatan selalu berpegang kepada peraturan yang telah diputuskan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Sungai Boh
Kabupaten Malinau menunjukan bahwa peranan kepala adat dalam upaya
penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat desa Mahak
Baru dengan masyarakat desa Data Baru selaku pemohon. Sebagai hakim
penengah dan pendamai kepala adat mengambil beberapa langkah-langkah yaitu,
dengan membuat larangan membuka lahan yang bersengketa (Sapan),
mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang bersengketa, mengadakan
pertemuan, melakukan perundingan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang
bersengketa, melihat masalah belum terselesaikan sehingga kepala adat
memutuskan untuk menyerahkan permasalahan tersebut ketingkat yang lebih
lanjut dengan persetujuan masyarakat yang bersengketa. Disini kepala adat
berperan untuk membuat surat pernyataan bahwa permasalahan ini sudah tidak
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dapat ditangani ditingkat kecamatan dan melimpahkan wewenang kepada tingkat
Adat Besar Apau Kayan untuk menangani permasalahan tersebut.

Faktor PenyebabTerjadinya Sengketa Tanah Ulayat
Pada masyarakat adat tanah merupakan nafas kehidupan, dengan demikian

tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Sehingga perlu memiliki batas-batas tanah yang jelas untuk menghindari
terjadinya sengketa sekaligus menjadikan pemilik tanah tersebut menjadi lebih
pasti.

Hasil penelitian menunjukan bahhwa penyebab terjadinya sengketa tanah
ulayat di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau khususnya antara
masyarakat desa Mahak Baru dengan masyarakat desa Data Baru adalah :

Batas-batas tanah ulayat yang tidak jelas, tidak adanya surat bukti
kesepakatan dan perjanjian yang pernah dubuat oleh nenek moyang dari kedua
belah pihak, meningkatnya nilai-nilai tanah secara ekonomi,melunturnya nilai
budayah dan hukum adat,

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah
ulayat

Dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan
Sungai Boh Kabupaten Malinau yang terkait dengan kepemilikan atas tanah
dengan hak-hak ulayatnya. Dimana sering menimbulkan hambatan sehingga
masalah tersebut menjadi berlarut-larut.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat
di kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau yaitu : tidak mengakui bahwa tanah
tersebut merupakan tanah hak ulayat, sulitnya mengadakan pertemuan, saksi yang
tidak mau menjadi saksi, ketidak jelasan pemilik tanah,dan kurang berperannya
kepala adat.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan dari
fokus penelitian yang telah ditentukan peranan kepala adat dalam penyelesaian
engketa, penyebab terjadinya sengketa dan hambatan-hambatan apa saja yang
dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa di Kecamatan Sungai Boh
Kabupaten Malinau, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa :
1. Peranan kepala adat dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat yang

terjadi di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau adalah sebagai hakim
penengah dan hakim pendamai dalam musyawarah yang diadakan dan juga
sebagai pengambil keputusan yang dapat memikat kedua belah pihak yang
bersengketa serta mengembalikan keseimbangan dalam persekutuan.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa adalah batas-batas tanah ulayat
yang tidak jelas karena batas tanah ulayat hanya ditandai dengan batas alam
sehingga sulit untuk menentukan dimana batas ulayat dengan pasti dan tanah
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ulayat juga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang berupa surat
perjanjian dan kesepakatan yang pernah dibuat oleh Nenek Moyang dari kedua
belah pihak dan juga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi sehingga
membuat orang-orang ingin memiliki tanah yang lebih banyak dan luas, dan
melunturnya nilai-nilai budaya sehingga tidak menghargai antara sesama dan
kurangnya sosialisasi dari tokoh-tokoh masyarakat sehingga banyaknya
masyarakat yang tidak mengerti tentang tanah ulayat dan penggunaanya.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengkata tanah
ulayat yang terjadi di Kecamatan Sungai Boh adalah  sulitnya mengadakan
suatu pertemuan dalam artian undangan yang diberikan sering kali diabaikan
oleh pihak termohon sehingga masalah menjadi berlarut-larut dan juga pihak
termohon tidak mengakui bahwa tanah tersebut bukan tanah ulayat dari pihat
pemohon. Dan kurangnya peran kepala adat selaku hakim penengah dan
sebagai hakim pendamai yang dipercaya masyarakat dapat menyelesaikan
permasalahan ini sehingga berlarut-larut.

Saran-Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakkan adalah sebagai berikut.

1. Sebagai kepala adat yang dipercaya menjadi hakim penengah,  harus bisa
bersikap tegas dan membuat aturan yang bersifat memikat dan memberikan
sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

2. Sebaiknya batas-batas patokan yang digunakan bersifat lebih kuat, agar tidak
mudah tergeser ataupun hilang hingga tanda kepemilikan tanah menjadi lebih
pasti

3. Membuat Peraturan Daerah tentang ketentuan tanah-tanah ulayat di wilayah
Kabupaten Malinau, sehingga terlihat secara jelas aturan-aturan tentang
eksistensi tanah-tanah ulayat di wilayah tersebut
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