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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang  

Sengketa terkait penguasaan sumberdaya agraria dan atau sumberdaya alam pada 

umumnya telah terjadi sejak puluhan tahun lalu dan terjadi di hampir di seluruh 

pelosok wilayah Indonesia. Sengketa tersebut adalah sengketa yang menyangkut 

persoalan tenurial yang bermuara pada terciptanya kondisi yang tidak ideal yang 

disebut sebagai masalah ketidakpastian tenurial dan ketimpangan struktur penguasaan 

sumberdaya agraria. Muara dari seluruh sengketa ini adalah munculnya kerawanan 

sosial kehidupan berbagai kelompok masyarakat sehari-hari, dan turunnya tingkat 

banyak warga yang terlibat dalam sengketa dimaksud.1 

Gambaran muram tersebut, antara lain, dapat ditunjukkan oleh fakta yang 

menyebutkan bahwa adanya tumpang-tindih tata batas desa dan kawasan hutan 

Negara, yang terjadi pada sekitar 33.000-an desa di negeri ini, atau sekitar 25% dari 

keseluruhan jumlah desa di Indonesia.2 Pada saat yang sama, di sisi lain, dilaporkan 

pula bahwa hanya sekitar 10% saja kawasan hutan Negara yang selesai proses 

                                                        
1 Sengketa di sini dimaknai sebagai "hubungan antara dua pihak atau lebih (baik individu maupun 
kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan" (Chris Mitchel 
dalam Simon Fisher, 2000). Lihat juga Gamal Pasya dan Martua T. Sirait, 2011. Analisa Gaya Bersengketa. 
Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam. 
Bogor, Indonesia The Samdhana Institute, hal. 5. Ulasan lebih lanjut tentang konsepsi apa yang 
dimaksudkan sebagai sengketa agraria dalam kajian ini lihat Bab 2 berikut. 
2 Hasan Zulkifli, 2011, Keynote Speech dalam International  Tenure Conference, Lombok 15 Juli 2011. 
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pengukuhan tata batasnya.3 Di sektor perkebunan, sebagaimana yang dilaporkan Sawit 

Watch, suatu jaringan kerja organisasi masyarakat sipil yang perduli dengan masalah-

masalah yang berkaitan dengan  pengusahaan perkebunan besar, khususnya 

perkebunan sawit, telah terjadi 663 sengketa di lahan perkebunan sawit dalam 5 tahun 

terakhir.4  

Sengketa-sengketa ini sepertinya akan terus bertambah seiring munculnya 

phenomena krisis 3F & 2 C (food, feed, fuel, and climate change).5 Seperti dikatakan Daniel 

& Mittal (2009), di level International, upaya-upaya mengatasi apa yang disebut sebagai 

krisis pangan dan energi ini telah memicu fenomena yang disebut land grabbing 

(perampasan lahan). Perampasan lahan yang dimaksudkan di sini merujuk pada proses 

peralihan hak penguasaan atas lahan yang terjadi dengan cepat, baik melalui 

mekanisme jual-beli maupun sewa, dari Negara-negara berkembang yang miskin ke 

tangan Negara-negara kaya yang pengadaan bahan pangannya tidak pasti, melalui 

penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan swasta dari Negara-negara kaya itu, 

untuk menghasilkan bahan pangan yang akan dieksport ke Negara-negara kaya itu 

sendiri.6 Hal tersebut tentu akan semakin memperparah ketegangan relasi atau 

menimbulkan sengketa antar berbagai pihak seperti masyarakat, pelaku usaha, 

karyawan perusahaan, polisi, militer, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

Dengan situasi umum yang demikian itu, dikuatirkan bahwa dampak sengketa 

agraria ini diperkirakan akan semakin meluas dan makin memprihatinkan. 

Dikuatirkan, jika tidak ditangani segera, dalam beberapa tahun ke depan sengketa 

agraria ini bukan tidak mungkin akan berimbas pada ancaman disintegrasi nasional 

                                                        
3 SO 2011, Menuju kepastian dan keadilan tenurial: Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia 
mengenai prinsip, prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan  tanah dan kawasan hutan 
di Indonesia, Epistema dkk, Jakarta. 
4 Maimunah, Kompas, 3 Januari 2011. 
5 R. Yando Zakaria, Emil O. Kleden, Y.L. Franky, 2011. MIFEE, Tak Terjangkau Angan Malind. Jakarta: 
Yayasan PUSAKA, The Climate and Land Use Alliance (CLUA), dan Rights and Recources Initiative 
(RRI). Lihat juga National Geographic Edisi Indonesia, edisi Juni 2009. 
6  Shepard Daniel dan Anuradha Mittal, 2009, The GreaT Land Grab Rush foR WoRld’s farmland ThReaTens 
food secuRiTy foR The PooR. Oakland: The Oakland Institute. 
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karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh masyarakat adat dan 

atau masyarakat lokal, namun juga pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat 

serta industri ekstraktif itu sendiri.7 Sengketa agraria yang merusak akan menyebabkan 

hilangnya ketentraman hidup bersama, bahkan kehilangan harta-benda --dan   nyawa-- 

pada pihak-pihak yang saling bersengketa itu. Sengketa juga  tidak memberikan 

kepastian usaha bagi industri dan niscaya akan mengganggu kinerja pemerintahan, 

terutama pada unit pemerintahan di mana sengketa agraria ini berlangsung. Yakni 

pemerintahan di tingkat daerah Propinsi maupun Kabupaten. 

Pada dasarnya, untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dimaksud telah tersedia 

mekanisme formal sebagaimana yang diatur dalam peraturan-perundangan yang 

bersangkutan, dalam hal ini adalah melalui pranata pengadilan sebagaimana yang 

diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum acara-nya. 

Meski begitu, sebagaimana yang mudah dikenali melalui berbagai pemberitaan media 

massa, tidaklah selalu penyelesaian sengketa melalui pranata formal yang ada ini 

benar-benar dapat menyelesaikan sengketa dimaksud. 

Selain itu, seringkali pula penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang 

kental dengan pendekatan hukum positif disertai dengan tindakan-tindakan represif 

oleh aparat keamanan.8 Alih-alih menyelesaikan masalah, seperti yang mudah dibaca 

dalam laporan media massa, tindakan ini justru menimbulkan permasalahan baru. 

Sengketa yang tengah berproses untuk mencari penyelesaiannya itu pun menjadi 

makin rumit. Penyelesaian sengketa dengan litigasi selain memakan waktu yang tidak 

sebentar, juga sangatlah menyita energi sehingga melelahkan. Selain itu justru 

                                                        
7 Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria, ―TAHUN PERAMPASAN TANAH DAN KEKERASAN 
TERHADAP RAKYAT‖. Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2011. Lihat Juga 
Mansour Fakih, 1995. ―Tanah sebagai Sumber Krisis Sosial di Masa Mendatang. Sebuah Pengantar‖, 
dalam Untoro Hariadi & Masruchah, eds. 1995. Tanah, Rakyat dan Demokrasi. Yogyakarta: Forum LSM – 
LPSM. 
8 Seperti yang marak terjadi akhir-akhir ini, pada petani di Mesuji – Lampung dan Sumatera Selatan, 
masyarakat lokal di Bima-NTB, petani kemenyan di Sumut, masyarakat suku Sakai di Bengkalis Riau, 
masyarakat kampung Tangun di Rokan Hulu Riau dll 
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menimbulkan kebencian yang semakin dalam, serta memicu meledaknya sengketa 

yang lebih besar dan bersifat destruktif ke depan. 

 Maka, menjadi penting untuk melakukan serangkaian upaya lain untuk 

mengelola dan mentransformasikan sengketa di maksud agar tidak berkembang 

menjadi destruktif.  Hal ini dapat diupayakan melalui inisiatif pelembagaan mekanisme 

penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution).9 

 

Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif 

Kelembagaan seringkali diartikan sebagai organisasi. Meski pemaksanaan yang 

demikian itu tidaklah salah, pemaknaan itu baru meliputi pemaknaan secara sempit.  

Konsepsi ‖kelembagaan‖ yang lebih tepat adalah, sebagaimana yang dikemukakan 

Ostrom (1990), pemaknaan kelembagaan (institution) adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan aturan (rules), tata laksana, norma, atau kode etik, yang diterapkan ataupun 

dipraktekkan untuk mengatur relasi antara satu orang dengan orang lainnya.10 

Merujuk pada pemaknaan yang demikian itu, dalam konteks pemantapan sistem 

kelembagaan (institusi) yang ditujukan untuk menangani sengketa agraria 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam gagasan program ini adalah merupakan 

                                                        
9  Pada initnya Alternative dispute resolution (ADR) (also known as external dispute resolution in some 
countries, such as Australia) includes dispute resolution processes and techniques that act as a means for 
disagreeing parties to come to an agreement short of litigation. It is a collective term for the ways that 
parties can settle disputes, with (or without) the help of a third party. Despite historic resistance to ADR 
by many popular parties and their advocates, ADR has gained widespread acceptance among both the 
general public and the legal profession in recent years. In fact, some courts now require some parties to 
resort to ADR of some type, usually mediation, before permitting the parties' cases to be tried (indeed the 
European Mediation Directive (2008) expressly contemplates so-called "compulsory" mediation; 
attendance that is, not settlement at mediation). The rising popularity of ADR can be explained by the 
increasing caseload of traditional courts, the perception that ADR imposes fewer costs than litigation, a 
preference for confidentiality, and the desire of some parties to have greater control over the selection of 
the individual or individuals who will decide their dispute. Some of the senior judiciary in certain 
jurisdictions (of which England and Wales is one) are strongly in favour of the use of mediation to settle 
disputes (http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution) 
10 Lihat Elinor Orstrom, 1990. Governing The Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action. 
Cambridge: Cambridge Univ. Press. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dispute_resolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Litigation
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_profession
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediation
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:EN:PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/Litigation
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution
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‖upaya untuk mengembangkan panduan, aturan, tata laksana, dan prosedur yang lebih 

sistematis dan terukur untuk membantu penyelenggara/otoritas pemerintah agar 

memiliki kapasitas menangani pengaduan,  sengketa,  atau konflik secara lebih 

konstruktif demi terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkeadilan.‖ 

Dengan demikian, elemen-elemen penting dalam pengembangan kelembagaan ini 

mencakup kajian dasar hukum, pengembangan prosedur, protokol, dan mekanisme 

kerja; pengembangan etika kerja dan sikap; pengembangan berbagai aturan 

pendukung. Elemen-elemen ini tidak berdiri sendiri tetapi saling kait mengait sehingga 

strategi penanganan sengketa dapat lebih konstruktif dan tidak lagi ad hoc sebagaimana 

yang umum terjadi selama ini. 

Meski begitu, perlu segera dicatat bahwa upaya pelembagaan mekanisme 

penyelesaian sengketa ini tidak dimaksudkan untuk menafikan mekanisme-mekanisme 

– terutama mekansime ‗konvensional‘ -- yang sudah ada. Sejauh yang dapat dipahami, 

betapapun, selama ini mekanisme penyelesaian sengketa yang ada itu telah dapat 

berfungsi sedemikian rupa meski dapat dikatakan belum komprehensif dan 

terlembaga, sehingga masih menghadapi masalah-masalah inefisienesi, oleh karenanya 

menjadi kurang efektif. Di samping itu, mekanisme-mekanisme dimaksud juga masih 

bersifat ad hoc, di mana penyelesaian masalah masih sangat bersifat kasuistik (dari 

kasus ke kasus), dan kurang menjawab dan/atau menangani akar persoalan yang ada. 

Oleh karena itu kecepatan  penyelesaian  konflik lebih lambat dari lahirnya konflik 

baru.11 

Dalam kajian ini mekanisme penyelesaian sengketa (alternatif) yang baik 

diasumsikan memenuhi 6 (enam) prinsip dasar --yang dalam kajian ini diposisikan 

sebagai syarat penting--tertentu. Masing-masing adalah legitimate, accessible, predictable, 

equitable, rights-compatible dan transparent. Enam syarat penting ini diadopsi dari prinsip 

dasar yang dianjurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merancang  

                                                        
11 Lihat SO 2011 
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mekanisme pengaduan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh 

perusahaan swasta dan pemerintah (CAO, 2008). 

Dalam kajian ini, keenam prinsip dasar dimaksud akan dilihat sebagai syarat 

penting dari sebuah sistem penyelesaian sengketa yang baik.12 Selain itu, berdasarkan 

pengalaman Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria ketika membantu Departemen 

Kehutanan dalam mengembangkan sistem penyelesaian Keberatan para pihak dalam 

skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK),  terungkap pula bahwa dalam tahap 

implementasinya, mekanisme penyelesaian sengketa yang baik harus pula memenuhi 

sejumlah syarat cukup,13 masing-masing berkaitan dengan persoalan sumberdaya 

manusia, anggaran atau pembiayaan dan sistem informasi.14 

Berangkat dari prinsip accessible yang mengasumsikan bahwa mekanisme 

penyelesaian sengkata yang baik itu akan lebih efektif jika lembaga penanganan 

sengketa itu dekat dengan lokus kejadiannya, kajian – dan nantinya upaya 

pelembagaannya itu sendiri – akan dilakukan di tingkat Daerah, dalam hal ini 

mencukup wilayah dan/atau unit pengorganisasian Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Kabupaten terpilih. 

 

1.2  Tujuan & Ruang Lingkup Kegiatan 

                                                        
12 Syarat penting adalah sejumlah syarat yang penting dipenuhi untuk sebuah kelembagaan penyelesaian 
sengketa yang baik. Jika salah satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi, maka kelembagaan ini tidak dapat 
dikatakan sebagai sebuah kelembagaan yang sempurna 
13  Syarat cukup adalah sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar kelembagaan penyelesaian sengketa 
dapat diimplementasikan. Tanpa pemenuhan sayarat cukup ini maka kelembagaan ini akan sulit bisa 
‗berjalan‘. 
14 Lihat Institut KARSA, 2010a. ―Studi Komparasi Model Kelembagaan Penyelesaian Keberatan di 
Indonesia dan Relevansinya dengan Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Keberatan (Dispute 
Resolution Mechanism) dalam Konteks SVLK (Kasus : KOMNAS HAM, Ombudsman RI, PNPM dan 
BPN)‖ (Yogyakarta: Institut KARSA dan MFP);  2010b. ―Kajian atas Kebijakan dan Perundang-Undangan 
sebagai Alas Legalitas dari Mekanisme Penyelesaian Keberatan dalam Konteks SVLK‖ (Yogyakarta: 
Institut KARSA dan MFP); 2010c. ―Studi Membangun Model Kelembagaan Penyelesaian Keberatan 
Dalam Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi LK‖ (Yogyakarta: Institut KARSA dan MFP); 2011. ―Kajian 
Yuridis Kebijakan Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi LK‖ (Yogyakarta: 
PKBH UGM – Institut KARSA – MFP). 
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Secara umum tujuan akhir dari rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk mengelola 

dan mentransformasikan sengketa, agar tidak berkembang menjadi destruktif melalui 

upaya pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa pada tingkat provinsi dan 

kabupaten di Kalimantan Tengah. 

 Program ini merupakan sebuah kegiatan jangka panjang, di mana keseluruhan 

kegiatan pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa yang akan dilakukan 

ditunjukkan pada Gambar 1.1. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar tersebut, secara 

keseluruhan proses ini terbagi menjadi 4 (empat) tahapan besar, yaitu Tahap 

Assessment, Tahap Membangun Komitmen Lebih Lanjut, Tahap Membangun Model 

Kelembagaan dan Ujicoba Kasus serta Tahap Penyusunan Kebijakan 

Pertama, tahap assessment, untuk membangun tipologi sengketa di lokasi serta 

mekanisme yang selama ini ada (baik yang berjalan maupun sebaliknya). Berdasarkan 

penelaahan tersebut, dihasilkan peta dasar sengketa di lokasi. Selain itu juga akan 

dipotret seperti apakah model kelembagaan yang dibayangkan para pihak sebagai 

sebuah penyelesaian sengketa. Peta dasar yang dibangun ini kemudian menjadi bahan 

utama dalam FGD yang melibatkan pemangku kepentingan multipihak di lokasi. 

Dalam workshop ini akan dipresentasikan hasil assessment yang dilakukan oleh tim 

untuk kemudian diharapkan dapat dibangun kesepakatan bahkan komitmen bersama 

mengenai pentingnya pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil dari 

workshop ini akan diwujudkan dalam sebuah kertas kerja (concept paper) yang menjadi 

pegangan bersama.  

Kedua, tahap membangun komitmen lebih lanjut, yang merupakan kelanjutan dari 

tahap sebelumnya. Kertas kerja yang dihasilkan sebelumnya akan menjadi bahan 

utama untuk melakukan lobi kepada aktor kunci yang terkait dengan sengketa, baik 

dari pemerintahan, perusahaan, LSM maupun masyarakat. Diharapkan dari lobi yang 

dilakukan ini akan dihasilkan komitmenlebih riil dari  berbagai  pihak  yang kemudian 

ditunjukkan melalui inisiatif-inisiatif yang mendukung ide pelembagaan terkait (baik 
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berupa ketetapan formal, kesepakatan, dll). 

 

Gambar 1.1 

Alur Pengembangan Model Kelembagaan Penyelesaian Sengketa 
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Ketiga, tahap mengembangkan model kelembagaan dan ujicoba kasus. Paralel 

dengan hal di atas, dilakukan upaya pengembangan sebuah model penyelesaian 

sengketa yang diikuti dengan ujicoba yang berbasis kasus riil yang telah disepakati. 

Secara lebih operasional, sistem kelembagaan yang dimaksudkan disini terdiri dari: a) 

Dasar hukum atau alas kebijakan; b) Tata Kelembagaan (institutional arrangement), 

termasuk di dalamnya struktur pengajuan dan penyelesaian sengketa dan lembaga-

lembaga yang terlibat di dalamnya ;  c) Tata Laksana, atau teknis penyelenggaraan 

yang memuat aturan main dari  struktur dan lain sebagainya yang umumnya dimuat 

dalam Standard Operational Procedure (SOP). 

Keempat, adalah tahap terakhir yaitu penyusunan kebijakan. Model penyelesaian 

sengketa yang telah dikembangkan dan diujicobakan tadi kemudian diupayakan 

memiliki kekuatan hukum formal (menjadi sebuah kebijakan). Jadi ini bukan sekedar 

membangun sebuah model penyelesaian sengketa saja, namun lebih kepada 

memfasilitasi upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk menyusun sebuah 

kebijakan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa di wilayahnya 

Berdasarkan kesepakatan antara pihak Lingkar untuk Pembaruan Desa dan 

Agraria dengan pihak penyandang dana kegiatan ini, dalam hal ini adalah 

KEMITRAAN dan SAMDHANA Institute, utuk tahap pertama, kegiatan yang akan 

berlangsung adalah kegiatan-kegiatan dalam tahap Assessment. 

 Pada dasarnya tujuan utama yang hendak dicapai pada tahap assessment ini 

adalah (1) untuk menyediakan informasi dasar (basic information) tentang kondisi aktual 

berbagai sengketa terkait ekonomi ekstraktif berikut dengan penyelesaiannya pada 

tingkat provinsi dan kabupaten di Kalimantan Tengah; dan (2) tercapainya 

kesepahaman dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan mengenai 
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pentingnya pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa ke depan. 

 

 

1.3  Keluaran 

 Berdasarkan keseluruhan tahapan sebagaimana telah dirinci di atas maka laporan 

berikut ini hanya terbatas dalam lingkup tahap assessment sebagai bahan utama untuk 

membangun model kelembagaan penyelesaian sengketa pada tingkat provinsi dan 

kabupaten di Kalimantan Tengah. 

Perlu pula disampikan di sini bahwa , terkait ruang lingkup ‗wilayah‘ studi, pada 

awalnya studi ini difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa di 2 (dua) 

kabupaten dengan mengambil dua locus studi yakni Kabupaten Kapuas dan Seruyan di 

Kalimantan Tengah. Namun, setelah melakukan kajian lapangan, tim studi 

menemukan bahwa dalam penyelesaian sengketa, selain dilakukan oleh berbagai tim 

penyelesaian sengketa di tingkat Kabupaten, oleh sebab-sebab tertentu, peran 

Pemerintah Provinsi pun ternyata cukup signifikan. Bahkan, dapat dikatakan, 

mekanisme yang ada di tingkat Kabupaten pun – sedikit-banyaknya --  harus merujuk, 

atau malah terkait dengan mekanisme yang ada di tingkat Propinsi. Hal ini disebabkan 

karena provinsi selain menjadi  institusi tertinggi di daerah, juga memiliki kewenangan 

untuk penanganan sengketa antar daerah (kabupaten/kota). Hal ini menyebabkan 

sebuah sistem penyelesaian sengketa tidak dapat dilepaskan dari peran propinsi.  

 Di samping itu, ‗intervensi‘ yang dilakukan Kemitraan untuk Kabupaten Seruyan 

ternyata masih berada pada tahap awal. Atas dasar beberapa temuan awal itu 

kemudian tim studi memutuskan untuk mengurangi lokus kajian dua kabupaten dan 

pada saat yang bersamaan memberikan perhatian pula peran propinsi yang 

sebelumnya secara lebih khusus tidak masuk dalam perencanaan. Dengan kata lain 

agar lebih komprehensif, assessment mekanisme penyelesaian sengketa di Kalimantan 

Tengah ini difokuskan pada tingkat provinsi dan kabupaten (dengan locus Kabupaten 
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Kapuas). 

 Secara lebih terperinci keluaran dari kegiatan assessment ini adalah sebagai berikut: 

1. Peta dasar sengketa terkait industri ekstraktif, inisiatif penyelesaian yang ada 

beserta model kelembagaan yang dibayangkan oleh berbagai pihak di lokasi  

2. Komitmen pemangku kepentingan untuk mendukung gagasan pelembagaan 

mekanisme penyelesaian sengketa serta kertas kerja (concept paper) yang memuat 

tentang gagasan pentingnya membangun mekanisme penyelesaian sengketa serta  

 

1.4  Metodologi 

 Sebagai mana secara skematis alur kegiatan pada tahap asassement ini dapat 

digambarkan dalam Gambar 1.2 berikut, alur kegiatan tahap assessment ini diawali 

dengan desk literature, lalu diikuti dengan workshop persiapan dengan mengundang 

orang-orang yang paham mengenai isu terkait serta penyusunan instrumen assessment 

(pertanyaan kunci untuk wawancara, dll). Dengan mempertimbangkan efektifitas 

perolehan data serta limitasi waktu dan biaya, maka setelah desk study, tim kemudian 

memperdalam temuannya melalui kunjungan lapangan. 

Gambar 1.2 

Alur Kegiatan Tahap Assessment 
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saat ini tim melakukan sejumlah wawancara dan FGD kepada beberapa narasumber 

(lihat Lampiran 1). Wawancara dilakukan dengan menggunakan sejumlah pertanyaan 

kunci yang telah dipersiapkan tim sebagai instrumen studi (Lihat Lampiran 2). 

 Berdasarkan hasil desk study dan kajian lapangan maka dibangun tipologi 

sengketa di lokasi serta digambarkan mekanisme yang selama ini ada (baik yang 

berjalan maupun sebaliknya) atau disebut dengan peta dasar sengketa. Peta dasar yang 

dibangun ini akan menjadi bahan utama dalam FGD yang melibatkan pemangku 

kepentingan multipihak di lokasi. Dalam workshop ini akan dipresentasikan hasil 

assessment yang dilakukan oleh tim untuk kemudian diharapkan dapat dibangun 

kesepakatan bahkan komitmen bersama mengenai pentingnya pelembagaan 

mekanisme penyelesaian sengketa.  

 

1.5 Waktu Pelaksanaan dan Limitasi Hasil  

 Assessment ini dilakukan dalam rentang waktu yang relatif terbatas, yakni 

sepanjang 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam rentang waktu selama bulan Nopember 

2012 sampai dengan Januari 2013. Namun, karena adanya beberapa kendala dalam 

melaksanakan kegiatan di tingkat lapangan pada akhirnya tengat pelaksanaan kegiatan 

assessement ini, berdasarkan kesepakatan semua pihak, diundur menjadi hingga 

pertengahan Maret 2013. Hari kerja ini telah termasuk kegiatan-kegiatan penyusunan 

rencana kajian, desk literature, penyusunan instrumen, penggalian data primer, 

penulisan laporan, sampai kepada FGD yang melibatkan seluruh pihak yang 

berkepentingan. 

 Dengan situasi yang demikian maka tingkat validasi data dan hasil analisisnya 

juga harus dipahami relatif sangat terbatas. Meski begitu, diharapkan, hasil assessment 

ini dapat memberikan pondasi awal untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan 

bersama para pihak dalam rangka mengembangkan sebuah mekanisme penyelesaian 

sengketa agraria di Kalimantan Tengah pada umumnya, dan Kanupaten Kapuas pada 
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khususnya. 

 

 

1.6  Sistematika Laporan 

 Secara keseluruhan Laporan ini akan terdiri 5 (lima) Bab. Bab I adalah Bab 

Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan uraian tentang latar belakang, tujuan & ruang 

lingkup kegiatan, keluaran (Tahap Assessment), metodologi maupun waktu 

pelaksanaan assessment. 

 Bab 2 akan berisikan uraian tentang peta konflik agraria di Kalimantan Tengah. 

Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa konflik yang terjadi dan akan/sedang/telah 

ditangani baik di level provinsi maupun kabupaten, dalam hal ini khususnya 

Kabupaten Kapuas. 

 Bab 3 kemudian menggambarkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa baik 

di tingkat provinsi maupun kabupaten. Berbagai mekanisme ini kemudian akan 

ditinjau dengan menggunakan prinsip penyelesaian sengketa yang efektif. Baik dari sisi 

‗syarat penting‘ maupun dari ‗sisi syarat cukup‘-nya. 

 Berdasarkan gambaran di bab sebelumnya, maka dalam Bab 4 akan ditawarkan 

sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk diterapkan di Kalimantan 

Tengah 

 Laporan ini akan ditutup oleh Bab 5 yang merupakan kesimpulan dan 

rekomendasi. Selain itu, laporan ini juga akan dilengkapi dengan sejumlah Lampiran 

yang dianggap relevan untuk lebih memahami substansi yang dibahas. 
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BAB II 

PETA DASAR SENGKETA AGRARIA 

 

 Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum tentang macam-macam sengketa 

agraria yang terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah cakupan kajian ini. 

Yakni, sengketa-sengketa agraria yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah pada 

umumnya, dan yang terjadi di Kabupaten Kapuas pada khususnya. Agar uraian 

tentang gambaran umum ini dapat dipahami secara lebih komprehensif, maka berbagai 

sengketa agraria yang sempat teramati dalam kajian ini akan dikelompok-kelompokkan 

berdasar kriteria tertentu. Melalui pengelompokan inilah --yang kemudian melahirkan 

tipologi sengketa agraria-- kita akhirnya memperoleh gambaran tentang apa yang 

disebut dalam judul bab ini sebagai peta dasar sengketa agraria. 

 Oleh sebab itu, sebelum menukik lebih dalam bagaimana karakteristik masing-

masing tipologi sengketa agraria yang ada di lapangan saat ini, terlebih dahulu akan 

diuraikan dulu tentang kriteria-kriteria yang yang digunakan dalam membangun peta 

dasar dimaksud. 

2.1 Kerangka Dasar Tipologi Sengketa Agraria 

 Perdefenisi, merujuk pada pengertian sengketa yang telah dijelaskan dalam 

bagian terdahulu, dalam kajian ini sengketa agraria dipahami sebagai suatu hubungan 

para-pihak yang ditandai oleh pertentangan antara dua pihak atau lebih yang terkait 

pengakuan (claim) atas satu bidang tanah, wilayah, atau pun sumberdaya alam lainnya 

berdasarkan penafsiran alas hak (baca: sumber legitimasi) yang sama dan/ataupun 

berbeda satu sama lainnya.15 

                                                        
15  Bandingkan dengan defenisi yang dikemukakan Fauzi dan Bachriadi yang mengatakan bahwa 
―konflik-konflik (tenurial, pen) tersebut bersumber dari bertubrukannya kalim hak atas sumberdaya 
agaria yang berasal dari sumber yang berbeda, yang diyakini oleh masing-masing pihak memiliki 
kekuatan hukum yang sah untuk mengelola atau mempertahankan fungsi suatu kawasan berikut 



 

 

20 

 Dalam pertentangan yang demikian itu salah satu pihak atau lebih secara 

langsung bertindak ingin menghilangkan dan/atau tidak mengakui dan/atau 

menghalangi pendakuan pihak lain atas objek-objek agraria tertentu.16 

 Terkait dengan pemahaman di atas, dalam konteks pengertian agraria, kajian ini 

bersetuju dengan Fauzi dan Bachriadi (1998) mengatakan bahwa ―…pengertian agraria 

yang digunakan tidak merupakan suatu pengertian yang terbatas pada aspek 

pertanahan atau pertanian saja, tetapi meliputi benda-benda alam (biotik maupun non-

biotik) –bukan buatan– dan ruang (space) yang bersama dengan manusia membentuk 

suatu ekosistem. Karena itu, selain istilah agraria, di sini digunakan pula istilah-istilah 

sumber-sumber agraria atau sumberdaya agraria, yang dengan demikian bisa meliputi 

tanah atau bumi, dan barang-barang atau benda-benda yang terkandung di dalamnya, 

segala yang hidup permanen (statis) di atas bumi/tanah dalam suatu area atau 

kawasan tertentu, air dan kawasan perairan, serta kawasan udara tertentu. Pilihan 

konsepsi semacam ini dilakukan untuk tidak membuat suatu kawasan hidup atau 

suatu ekosistem tertentu tempat manusia dan komunitasnya hidup atau 

menggantungkan kehidupannya menjadi terpilah-pilah.‖17 

 Dalam pendefenisian yang demikian maka kajian tentang sengketa agraria tidak 

dapat dilepaskan dari konsep dasar tentang apa yang disebut sebagai tenurial system, 

yang artinya dapat disejajarkan dengan ‗sistem penguasaan sumberdaya agraria dalam 

suatu masyarakat‘. 18 

 Menurut Wiradi (1984) istilah tenure berasal dari kata tenere yang artinya bisa 

mencakup arti memelihara, memegang, dan memiliki, karena itu biasanya dipakai 

                                                                                                                                                                                   
sumber-sumber daya-nya‖. Lihat Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi, 1998. ―Sistem Tenurial Lahan dan 
Tumbuh-tumbuhan, Keamanan Penguasaan Atas Lahan dan Kawasan Hutan Tertentu, serta Konflik 
Tenurial‖, dalam Lembaga Ekolabel Indonesia, Modul Pelatihan Calon Penilai Lapangan Pengelolaan Hutan 
Produksi Alam Lestari. Kelas Sosial.  Jakarta: Lembaga Ekolabel Indonesia/Indonesian Ecolabeling Institute. 
16 Padangan yang sama juga ditegaskan dan/atau dianut dalam dalam Undang-undang No. 5 Tahun 
1960 tentang Pokok-pokok Agraria. 
17  Fauzi & Bachriadi, 1998, ibid. 
18  Fauzi & Bachriadi, 1998, ibid. 
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dalam uraian-uraian yang membahas masalah mendasar dari aspek penguasaan 

sumberdaya, terutama soal status hukumnya. Karena itu pula, membicarakan 

persoalan tenurial tidak lain membicarakan status hukum dari suatu penguasaan atas 

sumberdaya agraria dalam suatu masyarakat.19 Karena itu pula, tidak berlebihan jika 

Riddell (1987) memaknai sistem tenurial sebagai ‗sekumpulan atau serangkaian hak‘ 

(tenure system is a bundle of rights).20 

 Merujuk pada Shlager & Ostrom (1992), ’bundle of rights’ dimaksud mencakup 

hak-hak sebagai berikut ini: 

a) Hak atas akses (rights of access): adalah hak untuk memasuki suatu suatu 

wilayah tertentu; 

b) Hak pemanfaatan (rights of withdrawal): adalah hak untuk mengambil sesuatu 

atau untuk memanen sesuatu hasil alam seperti untuk memancing ikan, 

memanen buah, mengambil air, menebang pohon, dan sebagainya; 

c) Hak pengelolaan (rights of management): adalah hak untuk mengatur pola 

pemanfaatan dalam kawasan kelola dan merubah sumberdaya yang ada 

untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi;  

d) Hak pembatasan (rights of exclusion): adalah hak untuk menolak atau 

membolehkan seseorang untuk memperoleh akses dan memanfaatkan 

sumberdaya serta membuat aturan pemindahan hak atas akes ini dari 

seseorang ke orang lainnya (atau lembaga/kelompok lain); dan 

                                                        
19 Gunawan Wiradi, 1984. ―Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria‖, dalam Sedioni S.M.P. 
Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, eds., 1994. Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah 
Pertanian di  Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
20  James C. Riddell, 1987. ―Land Tenure and Agoforestry: A Regional Overview‖, dalam John B. Raintree, 
ed. 1987. Land, Trees and Tenure: Proceedings of an International Workshop on Tenure Issues in Agrforestry. 
Nairobi & Madison: ICRAF and Land Tenure Center. 
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e) Hak pelepasan (rights of alienation): adalah hak untuk menjual atau 

menyewakan atau kedua-duanya.21 

 Betapapun, sengketa agraria terkait erat dengan masalah ketidakpastian atas hak 

tenurial (insecurity of tenure), yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemanfaatan 

sumberdaya agraria dimaksud. Ketidakpastian tenurial adalah sebuah situasi di mana 

terdapat ketidakpastian pengakuan dan perlindungan (negara) terhadap hak-hak 

seseorang untuk menguasai, memiliki, dan atau memanfaatkan lahan dan sumberdaya 

alam.22 

 Sebagaimana telah umum diketahui ketidakpastian tenurial di Indonesia sudah 

lama terjadi. Sudah dimulai sejak masa penjajahan dahulu, dan justru makin masif 

semenjak Indonesia melaksanakan program pembangunan. Melalui pemberlakukan 

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan misalnya, Pemerintah secara 

sepihak mengklaim hampir 75% dari keseluruhan tanah darat yang ada adalah 

‗kawasan hutan negara‘. Bahkan, melalui UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 

sebuah undang-undang baru pasca reformasi 1998, ‗kawasan hutan negara‘ itu juga 

termasuk hutan-hutan yang sejatinya berada di atas tanah adat berbagai kelompok 

masyarakat adat di Indonesia.  

 Akibatnya, sebagaimana telah dikutipkan dalam bahagian terdahulu, konflik 

agraria marak di mana-mana. Umumnya, pihak masyarakat adalah pihak yang 

menderita dalam sengketa yang demikian itu. Baik secara sosial, ekonomi, dan juga 

budaya. Meski begitu, berbagai upaya represif yang telah dilakukan itu tidak membuat 

perlawanan rakyat menyurut, bahkan terus berkobar dengan jumlah korban jiwa yang 

terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut catatan HuMA yang dapat diakses via 

mailinglist adatlist@yahoogroups.com pada tanggal 15 Februari 2013 yang lalu, saat ini 

terdapat 232 konflik sumberdaya alam dan agraria. HuMa mencatat konflik 

                                                        
21  Dikutip dari Suraya Afiff, 2005. ―Tinjauan Atas Konsep ‗Tenure Security‘ dengan Beberapa Rujukan 
pada Kasus-kasus di Indonesia‖, dalam WACANA, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 20, Tahun VI, 
2005. Yogyakarta: INSISTPress. 
22  Sumber 

mailto:adatlist@yahoogroups.com
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berlangsung di 98 kota/kabupaten yang tersebar di 22 provinsi. Luasan area konflik ini 

mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu km2. Dalam konflik itu tercatat 91.968 

orang dari 315 komunitas telah menjadi korban. Maka serangkaian upaya untuk 

mewujudkan kepastian tenurial ini (security of tenure) perlu selalu diupayakan.  

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsepsi tentang konflik atau sengketa 

yang dianut dalam tulisan ini mempunyai pengertian yang cukup luas. Termasuk di 

dalamnya konflik yang bersumber dari adanya ketidak sepahaman dalam tataran ide, 

gagasan, persepsi ataupun perasaan diantara para pihak terkait dengan pengelolaan 

sumberdaya agraria. Meski begitu, kajian ini coba memilah-milah sengketa agraria ini 

ke dalam 3 ranah sengketa. Masing-masing adalah sebagai berikut: 

 Pertama, adalah sengketa pada ranah ‗tata kuasa‘. Yang dimaksud dalam tipologi 

ini adalah sengketa-sengketa antara satu dengan dua atau lebih pihak lainnya yang 

menyangkut masalah sumber-sumber legitimasi yang menjadi rujukan dalam 

penguasaan objek agraria yang dipersengketakan itu. Contoh tipologi sengketa pada 

ranah ‗tata kuasa‘ ini adalah, merujuk pada pengaturan yang ada pada UU no. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan misalnya, suatu bidang lahan atau kawasan tertentu 

telah ditetapkan sebagai ‗kawasan hutan Negara‘. Namun, pada pihak lain, merujuk 

pada norma-norma hukum adat yang ada pada suatu kelompok masyarakat adat 

tertentu lahan atau kawasan dimaksud adalah ‗wilayah adat‘ mereka, sehingga 

Pemerintah tidak berhak mengatur penguasaan dan penggunaan atas kawasan 

dimaksud. 

 Ranah sengketa kedua adalah sengketa yang menyangkut persoalan ‗tata guna‘. 

Dalam kasus ini hal-hal yang dipersengketakan adalah soal penggunaan satu bidang 

lahan atau suatu kawasan tertentu. Dalam kasus ini, menurut satu pihak, kawasan itu 

seharusnya adalah untuk peruntukan penggunaan tertentu. Namun, oleh pihak yang 

lain kawasan itu digunakan dengan keperluan yang lain. Contoh penggunaan kawasan 

konservasi untuk tujuan kegiatan ekonomi yang banyak terjadi di sektor kehutanan. 
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 Ranah ketiga adalah sengketa dalam ‗tata usaha‘. Termasuk dalam ranah ini 

adalah sengketa adminstratif. Dalam hal ini sengketa yang terjadi menyangkut hal-hal 

yang berkaitan dengan pengusahaan suatu kawasan/lahan tertentu. Misalnya, 

sengketa terjadi dalam kasus kawasan produksi tertentu. Dalam kasus ini 

penggunaannya telah sesuai dengan  peruntukan yang telah ditetapkan. Namun, 

berdasarkan kondisi tertentu, jenis tanaman yang digunakan/diusahakan pada 

kawasan hutan produksi tersebut tidak cocok dengan karakteristik ekologi yang ada. 

Dalam ranah ini, sengketa bisa saja menyangkut disputes soal kewenangan yang 

menyangkut izin penggunaan lahan dan/atau kawasan tertentu. Misalnya, menurut 

aturan yang berlaku, ijin pertambangan dalam skala pengusahaan wilayah dalam 

ukuran tertentu harus dikeluarkan oleh pihak tertentu. Namun, karena sesuatu dan lain 

hal, izin itu kemudian dikeluarkan oleh pihak yang lain. Tidak tertutup kemungkinan 

dalam tipologi sengketa ‗tata usaha‘ ini adalah sengketa atas penafsiran atas peraturan-

perundang-undangan yang sama. 

 Kami menyadari bahwa setiap sengketa agraria bisa saja mencakup ketiga ranah 

sengketa dimaksud. Meski begitu, pemilahan ini kami anggap tetap diperlukan untuk 

membantu kita dalam mengenali perangkat perturan-perundangan-undangan yang 

mana yang perlu ditata ulang dalam rangka mempermudah proses penyelesaian 

sengketa agraria ini. Dengan mengenali apakah sengketa itu merupakan sengketa pada 

ranah ‗tata kuasa‘, atau ‗tata guna‘, ataupun ‗tata usaha‘, dengan segera pula kita dapat 

mengenali tindakan-tindakan yang diperlukan. 

 Perlu disadari dari awal bahwa perbaikan sekedar aspek legalitas atas hak saja 

tentulah belum cukup. Upaya perbaikan aspek legalitas atas hak itu perlu dibarengi 

dengan adanya pemerintahan (tidak hanya eksekutif namun peradilan, penegak 

hukum, termasuk parlemen) yang jujur, bersih dan berani. Berani dalam arti 

menghasilkan kebijakan yang berpihak atau melindungi kepentingan publik khususnya 

kelompok miskin dan terpinggirkan. 
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2.2  Peta Dasar Sengketa Agraria Kalimantan Tengah 

 Peta dasar sengketa agraria ini dibangun dengan mengumpulkan berbagai data 

terkait sengketa agraria di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya serta 

Kabupaten Kapuas pada khususnya. Selain mempelajari berbagai literatur (dari 

berbagai laporan studi terkait konflik agraria di locus studi maupun hasil pencarian 

melalui media internet), tim juga mengumpulkan data sekunder mengenai sengketa 

dari BPN baik di tingkat Provinsi maupun Kantor Pertanahan di Kabupaten Kapuas, 

Dinas Perkebunan, maupun Tim Penyelesaian Sengketa di Pemerintah Daerah Provinsi 

maupun Kabupaten Kapuas. Selain itu, tim melakukan wawancara kepada beberapa 

pihak untuk memperdalam temuan. 

 Betapapun tidak mudah membuat rekapitulasasi tentang seberapa banyak jumlah 

kasus sengketa agraria di wilayah ini sebenarnya. Data yang diperoleh dari Tim 

Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah 

menyebutkan bahwa per Desember 2012, tercatat sebanyak 278 kasus. Pada umumnya 

adalah sengketa terkait dengan pengusahaan perkebunan, sisanya sebanyak 6 kasus 

terkait pertambangan dan kasus lain-lain.  

 Data ini seolah mengkonfirmasi laporan HuMa (2013) sebagaimana telah 

disinggung di atas. Di awal tahun 2013 ini HuMa melaporkan bahwa tercatat sebanyak 

91.968 orang dari 315 komunitas telah menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam 

dan agraria. Dari 22 provinsi konflik, tujuh provinsi dengan konflik terbanyak dapat 

disimak pada tabel 2.1. 

 Laporan HuMa tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah adalah propinsi 

dengan dengan persebaran sengketa yang paling luas (13 kabupaten), dan dengan 

kejadian yang paling banyak pula (67 kasus). Meski berdasarkan luas lahan yang 

disengketakan masih berada di bawah Propinsi Kaliman Barat. 
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Tabel 2.1 

Tujuh Provinsi Berdasarkan Besaran Jumlah Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 

 

Provinsi  Lingkup Jumlah kasus  Luas Lahan (hektar) 

Kalimantan Barat 8 kabupaten 11 kasus 551.073 

Kalimantan Tengah 13 kabupaten 67 kasus 254.671 

Aceh 8 kabupaten 10 kasus 28.522 

Kalimantan Timur 7 kabupaten 7 kasus 21.030 

Banten 2 kabupaten 14 kasus 8.207 

Jawa Barat 5 kabupaten 12 kasus 4.422 

Jawa Tengah 11 kabupaten 36 kasus 9.043 

Sumber: HuMa, 2013. Diolah.23 
 

 Adapun macam sengketa yang dicatat oleh Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah dan Perkebunan sesuai yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah sebanyak lebih dari 

26 macam. Masing-masing adalah (1) Sengketa tanah ulayat/adat; (2) Sengketa tanah 

garapan; (3) Okupasi/penyerobotan oleh masyarakat; (4) Penyerobotan oleh 

perusahaan lain; (5) Tumpang tindih (Perusahaan Perkebunan dengan Perusahaan 

Perkebunan, Perusahaan Perkebunan dengan perusahaan sekktor lain, seperti tambang, 

dll.; (6) HGU yang dinilai cacat hukum; (7) Tuntutan masyarakat atas status tanah yang 

sedang mengurus HGU; (8) Tuntutan ganti rugi; (9) Pengambilan tanah masyarakat 

tanpa kesepakatan; (10) Tanah yang diperjual-belikan; (11) Tuntutan warga terhadap 

penggantian lahan plasma; (12) Masyarakat menuntut pengembalian tanah; (13) Tidak 

ada izin lahan; (14) Tumpang tindih alokasi lahan untuk perusahaan; (15) Masyarakat 

keberatan atas pemberian/perpanjangan HGU; (16) Masyarakat ingin memiliki lahan; 

(17) Masyarakat ingin jadi/ikut plasma; (18) Keterlambatan konversi plasma; (19) 

Tuntutan kredit yang tidak memberatkan; (20) Penetapan harga/sengketa PBS; (21) 

                                                        
23  HuMa, 2013. ―Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria. Membara, Menyebar, dan Meluas‖, 
sebagaimana yang dipublikasikan via mailinglist adatlist@yahoogroups.com pada tanggal 15 Februari 
2013 yang lalu. 

mailto:adatlist@yahoogroups.com
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Menolak keberadaan kebun sawit; (22) Pengrusakan lahan tanaman; (23) Penjarahan 

produksi; (24) Pengrusakan lahan tanaman pangan; (25) Tumpang tindih alokasi lahan 

dengan tanaman pangan; (26) Pengrusakan aset perusahaan. Hampir sama juga terkait 

sengketa yang dicatat. 

 Jika masing-masing bentuk sengketa itu dikelompokkan ke dalam 3 kategori tata 

kelola, masing-masing menyangkut sengketa pada tata kuasa; tata guna; dan tata 

usaha, maka kita akan mengasilkan pengelompokkan sebagaimana yang ditunjukkan 

oleh Tabel berikut. Sebagaimana dapat dilihat, dari keseluruhan bentuk sengketa, 14 

(empatbelas) bentuk sengketa dapat dikelompokkan sebagai sengketa dalam ranah tata 

usaha; 9 (sembilan) bentuk sengketa terkelompokkan ke dalam sengketa di ranah tata 

kuasa; dan 3 (tiga) jenis sengketa lainnya merupakan sengketa-sengketa dalam 

kelompok sengketa di ranah tata guna. 

 
Tabel 2.2 

Pengelompokan Bentuk-bentuk Sengketa Agraria 
 

Sengketa Tata Kuasa Sengketa Tata Guna Sengketa Tata Usaha 

(1) Sengketa tanah ulayat / 
Sengketa tanah adat 

(2) Sengketa tanah garapan / 
Sengketa tanah garapan 

(3) HGU yang dinilai cacat 
hukum 

(4) Tuntutan masyarakat atas 
status tanah yang sedang 
mengurus HGU / Tuntutan 
masyarakat terhadap tanah 
yang sedang dalam proses 
HGU 

(5) Pengambilan tanah 
masyarakat tanpa 
kesepakatan / Tanah 
masyarakat diambil alih 
perusahaan Belum ada 
kesepakatan 

(6) Masyarakat menuntut 
pengembalian tanah / 
Masyarakat menuntut 
pengembalian tanah 

(7) Tidak ada izin lahan / 

(1) Tumpang tindih lahan. Baik 
antara sesama perusahaan 
perkebunan, ataupun 
perusahaan perkebunan 
dengan perusahaan dari 
sektor lainnya, seperti 
tambang, dll. (untuk kasus-
kasus usaha yang telah 
beroperasi) / Tumpang 
Tindih (Perusahaaan 
Perkebunan dengan 
Perusahaan Perkebunan, 
Perusahaan Perkebunan 
dengan Perusahaan 
Pertambangan, Perusahaan 
Perkebunan dengan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK), Perusahaan 
Perkebunan dengan 
Kepemilikan Lahan 
Masyarakat); 

(2) Tumpang tindih alokasi lahan 
untuk perusahaan (untuk 

(1) Okupasi/ penyerobotan oleh 
masyarakat / Okupasi atau 
penyerobotan lahan oleh 
masyarakat 

(2) Okupasi atau penyerobotan 
lahan oleh perusahaan 

(3) Tuntutan ganti rugi / 
Tuntutan ganti rugi 

(4) Tanah yang diperjual-
belikan / Tanah yang 
diperjual-belikan 

(5) Tuntutan warga terhadap 
penggantian lahan plasma / 
Tanah masyarakat terhadap 
pengantian areal plasma; 

(6) Masyarakat ingin jadi/ikut 
plasma / ingin ikut sebagai 
plasma 

(7) Keterlambatan konversi 
plasma /  keterlamabatan 
konversi plasma 

(8) Tuntutan kredit yang tidak 
memberatkan / Tuntutan 
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Tidak ada izin lahan 
(8) Masyarakat keberatan atas 

pemberian/ perpanjangan 
HGU / Masyarakat 
keberatan atas 
perpanjangan atau 
pemberian HGU 

(9) Masyarakat ingin memiliki 
lahan / ingin memliiki 
lahan 

kasus-kasus perusahaan yg 
belum beroperasi) 

(3) Tumpang tindih alokasi lahan 
untuk lahan tanaman pangan 

nilai kredit yang tidak 
memberatkan 

(9) Penetapan harga/sengketa 
PBS / Penetapan harga atau 
sengketa PBS 

(10) Menolak keberadaan kebun 
sawit / Menolak 
pembangunan perkebunan 
kelapa sawit 

(11) Pengrusakan lahan tanaman 
/ Pengrusakan tanaman 

(12) Penjarahan produksi 
/Penjarahan produksi 

(13) Pengrusakan lahan tanaman 
pangan 

(14) Pengrusakan aset 
perusahaan 

Sumber : Diolah dari data yang berasal dari Kantor Pertanahan Wilayah (warna hitam) dan Perkebunan 
(warna merah) 

  

 Berikut adalah uraian lebih rinci tentang masing-masing bentuk sengketa di ranah 

tata kuasa, tata guna, dan juga tata usaha itu. 

 

2.2.1 Sengketa Terkait Tata Kuasa 

 Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sengketa pada ranah ‗tata kuasa‘ adalah 

sengketa-sengketa antara satu dengan dua atau lebih pihak lainnya yang menyangkut 

masalah sumber-sumber legitimasi yang menjadi rujukan dalam penguasaan objek 

agraria yang dipersengketakan itu. Sengketa terkait ranah tata kuasa ini mewarnai 

mayoritas sengketa yang terjadi di Kalimantan Tengah. Hal ini terlihat dari, misalnya, 

dari 21 (dua puluh satu) kasus sengketa yang ditangani Kantor Wilayah BPN 

Kalimantan Tengah pada tahun 2012 seratus persen adalah sengketa terkait tata kuasa 

(dalam bahasa BPN, digolongkan sebagai masalah penguasaan dan pemilikan tanah).24 

Demikian pula di Kabupaten Kapuas, di mana dari 5 (lima) kasus sengketa yang 

ditangani Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas pada tahun 2012, keseluruhannya 

                                                        
24  Data Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Januari sampai dengan 
Nopember Tahun 2012 
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adalah sengketa yang akar masalahnya terkait tata kuasa.25 

 Temuan lapangan menunjukkan bahwa terkait ranah tata kuasa, yang paling 

menonjol adalah sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan terkait 

klaim kepemilikan lahan. Sebagai salah satu ilustrasi untuk menunjukkan hal-ihwal 

tentang sengketa pada ranah tata kuasa ini bisa bercermin pada sengketa yang terjadi di 

Desa Dadahup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Sengketa ini melibatkan 

masyarakat dan perusahaan perkebunan PT. Globalindo Agung Lestari (selanjutnya 

disingkat dengan PT GAL).26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Daftar Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan Kabupaten Kapuas Tahun 2012 
26 Informasi terkait kasus PT GAL ini diperoleh dari dokumen Proposed Joint Venture for The 
Development and Cultivation of Oil Palm Plantation (http://genting.listedcompany.com) 
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Gambar 2.1 

Lokasi Perkebunan PT. Globalindo Agung Lestari  

 

 

Sumber : Laporan Konflik Tenurial dan Stakehoder PLG, 2010 

 PT GAL sendiri adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdiri pada 

tahun 2005 dengan akte notaris atas nama Lieyono, SH berlokasi di kawasan eks PLG, 

tepatnya di Kecamatan Kapuas Murung dan Mantangai Kabupaten Kapuas serta 

Kecamatan Dusun Hilir di Kabupaten Barito Selatan. Perusahaan ini memiliki luas 

lahan sekitar 29.850 hektar (berdasarkan izin lokasi yang diperoleh), dimana sekitar 

14.150 hektar sudah ditanami sebagai perkebunan inti dan 4.195 hektar adalah 

perkebunan plasma.  
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 Perusahaan ini memegang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh 

Bupati, baik Kapuas maupun Barito Selatan.27 Ijin lokasi yang dimiliki oleh PT GAL ini 

terdiri dari Arahan Lokasi Nomor 525/1074/Disbun/VI/2006, Ijin Lokasi Nomor 651 

Tahun 2006 serta IUBP Nomor 269 Tahun 2006.  Ijin inilah yang melegitimasi 

perusahaan untuk beroperasi di atas tanah yang dinyatakan oleh pihak perusahaan 

adalah tanah milik negara.28 

 Dengan dimilikinya IUP oleh perusahaan maka implikasinya adalah tuntutan 

untuk sesegera mungkin beroperasi. Apabila sampai dengan batas waktu tertentu 

perusahaan belum beroperasi, maka pemerintah daerah berhak mencabut ijin tersebut. 

Sehingga perusahaan pun segera melakukan penanaman dan segala aktivitasnya terkait 

pengusahaan lahan. 

 Menarik karena pada saat sengketa terjadi PT GAL memiliki IUP namun belum 

memiliki Ijin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Kementrian Kehutanan sesuai 

ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan. Demikian pula dengan 

AMDAL, yang kemudian menjadi persyaratan administrasi belaka yang 

pemenuhannya tidak diutamakan. Sehingga perusahaan terkait pun belum memiliki 

HGU yang dikeluarkan oleh BPN.29  

 Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri mengeluarkan IUP tanpa perlu 

mempertimbangkan ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementrian Kehutanan 

                                                        
27 Paska reformasi, Ijin Usaha Perkebunan (IUP) merupakan kewenangan daerah. Sebenarnya apabila 
usahanya lintas kabupaten, maka ijin dikeluarkan oleh Gubernur. Namun untuk Kalimantan Tengah, 
kebanyakan ijin di bidang usaha ini lebih banyak dikeluarkan Bupati masing-masing. Sebelum Gubernur 
atau Bupati mengeluarkan IUP, umumnya Sekda akan menyampaikan nota pertimbangan kepada 
Gubernur atau Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan. Nota pertimbangan ini akan disusun 
setelah sejumlah dinas dan badan (seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas 
Pertambangan, Biro Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional) memberikan penelaahan dan 
pertimbangan teknis terkait dengan keputusan, termasuk di dalamnya peninjauan lokasi dimana 
perusahaan akan beroperasi. 
28 Lihat Surat Penjelasan Wilayah Operasional PT GAL, 4 September 2008 sebagai jawaban pertanyaan 
KMI-KK (Kelompok Masyarakat Independen Kabupaten Kapuas) tertanggal 2 September 2008 
(Dokumentasi WALHI Kalimantan Tengah) 
29 Walaupun tidak dipungkiri ada perusahaan yang telah memiliki HGU walaupun belum dibuat Amdal-
nya. 
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dikarenakan legitimasi yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Daerah No.8 

Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang 

kemudian direvisi pada tahun 2007. Di mana terkait Perda ini, presentasi kawasan 

hutan berbanding non hutan di Kalimantan Tengah dari total luas wilayah keseluruhan 

adalah sebesar 56:44 persen. Sehingga kawasan ini masuk kepada kawasan Areal 

Penggunaan Lain (APL) yang tidak memerlukan ijin pelepasan kawasan hutan dari 

Kementrian Kehutanan. Selain itu surat Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan 

N0.778/VII-KP/2000 Tahun 2000 yang singkatnya menyatakan bahwa ijin 

pengembangan perkebunan pada pihak swasta tidak lagi memerlukan ijin pelepasan 

kawasan hutan juga menjadi ‗pegangan‘ dasar mengeluarkan IUP terkait. 30 

 Sementara Kementrian Kehutanan belum mengeluarkan ijin pelepasan kawasan 

hutan, karena berpegang pada rekomendasi Tim Terpadu dengan presentasi kawasan 

hutan berbanding non hutan di Kalimantan Tengah dari total luas wilayah keseluruhan 

adalah sebesar 82:18 persen, yang kemudian ditetapkan dalam SK No. 292/Menhut-

II/2011 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah. Sehingga 

kawasan konsesi perkebunan masuk ke dalam kawasan hutan, dan pemberian ijin ini 

melanggar ketentuan yang berlaku.  

 Hal-hal di atas kemudian dijadikan masyarakat sebagai ―amunisi‖ untuk 

mempersoalkan PT.GAL. Dalam banyak persoalan, salah satunya dari ranah tata kuasa, 

masyarakat merasa bahwa PT. GAL telah merampas tanah mereka dengan sewenang-

wenang. Legitimasi masyarakat menyatakan bahwa tanah adalah milik mereka adalah 

alas hak berdasarkan hak adat Dayak yang mereka kenal seperti Petak Bahu, yaitu 

tanah yang sudah digarap untuk perladangan dan telah menjadi hutan yang ditandai 

dengan tanaman tumbuh di atasnya seperti pohon duren, cempedak, karet dan rotan. 

Untuk menguatkan klaim ini, bahkan saksi-saksi dari komunitas adat dapat dihadirkan. 

  

                                                        
30 Surat ini dicabut melalui surat Menteri Kehutanan tanggal 11 September 2006 dan dinyatakan tidak 
dapat dijadikan dasar hukum, serta berlaku surut. 



 

 

33 

 Sebagaimana kita ketahui, klaim masyarakat ini telah mendapatkan ‗justifikasi 

hukum formal‘-nya melalui Peraturan Gubernur No.16 Tahun 2008 tentang 

Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, yang kemudian juga disusul oleh 

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat 

dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada 

hakekatnya mengakui tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah 

Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum 

adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, 

baik milik perorangan maupun milik bersama atau tanah ulayat dan tanah adat milik 

perseorangan (tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, 

jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya 

maupun tanah kosong belaka). Termasuk juga mengakui hak-hak adat di atas tanah 

yang dimaknai sebagai hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, 

memungut dan memanfaatkan sumberdaya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam 

maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.  

 Perbedaan yang menyangkut masalah sumber legitimasi yang menjadi rujukan 

dalam penguasaan objek agraria inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sengketa 

antara masyarakat dengan PT. GAL di Kabupaten Kapuas. Bahkan sampai dengan saat 

ini, terhitung hampir 6 (enam) tahun sejak masyarakat mulai menggugat keberadaan 

PT. GAL, sengketa ini masih belum selesai, bahkan cenderung mengarah destruktif. 
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Gambar 2.2 
Desa dan Pemukiman Transmigrasi  

di Dalam Konsesi Perkebunan Sawit PT Globalindo Agung Lestari 

 
Sumber : Laporan Konflik Tenurial dan Stakehoder PLG, 2010 

 Kasus di atas hanya salah satu kasus dari banyak kasus yang mewarnai ranah tata 

kuasa ini. Ilustrasi kasus lain yang juga kompleks seperti kasus sengketa tumpang 

tindih antara tanah adat satu dengan yang lain. Sengketa terjadi ketika BPN dalam 

menerjemahkan tanah adat, menggunakan legitimasi Undang-undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat. Sehingga hanya tanah-tanah yang berasal di bawah tahun 1960 lah yang bisa 

diakui sebagai tanah adat, seperti diungkapkan narasumber dari BPN Kantor Provinsi 

Kalimantan Tengah berikut ini : 
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―…untuk tanah adat harus saya lihat tahun berapa asalnya, kalau di bawah tahun 60, saya 

konversi.. Atau dinyatakan tanahnya tahun 29, padahal tandatangannya tahun 80, masih 

bisa kita mengerti, karena di sini tidak seperti tempat lain. Asal ada tanda tangan dua 

orang menyatakan bahwa benar itu tahun 29‖ 

Beberapa Damang memiliki legitimasi yang sama dengan BPN dalam mengakui 

tanah adat, seperti diungkapkan salah seorang Damang berikut ini : 

―…apabila tanah itu digarap setelah tahun 60 saya memastikan itu bukan tanah adat tapi 

tanah garapan yang berasal dari tanah negara. Asal dia punya cukup kesaksian ada bukti 

fisik yang menyatakan bahwa itu tanah warisan dari kakenya yang dimiliki dan digarap 

pertama kali sebelum tahun 60. Saya melihat dari pengalaman itu saya tidak mau gegabah 

kalau sebelum tahun 60 saya pastikan berani mengeluarkan SKTA‖ 

Berbeda dengan dua pandangan di atas, Damang lain memiliki legitimasi 

tersendiri dalam mengakui tanah adat, yaitu seperti diungkapkan salah seorang 

Damang berikut ini : 

―Saya kira tanah sesudah tahun 60 tetap merupakan tanah adat karena dia yang membuka 

awal, kita masih memberikan kesempatan terus, umpamanya dia tetap mengakui bahwa 

itu punyanya dia. Jadi tidak ada batasan waktu pembukaan lahan yang jadi pedoman 

tanah itu tanah adat. Asal ada bukti dan saksi-saksi masyarakat setempat itu..‖ 

 Demikian pula terkait misalnya hak sungai di mana sebagian menyatakan hak itu 

diterjemahkan pada sungai besar, sementara sebagian lain menyatakan bahwa berburu 

dan meramu tidak hanya di sungai besar, namun di sungai-sungai kecil (anak sungai). 

Memang semua pada intinya mengakui hak adat, demi tujuan melindungi masyarakat 

adat.  

 Artinya sebagai sebuah produk politik Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 

tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 

Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat Atas Tanah merupakan sebuah 

terobosan yang tepat sasaran. Namun, sayangnya kebijakan ini tidak diikuti dengan 

penjelasan lebih lanjut terkait tenurial sistem masyarakat adat Dayak di Kalimantan 

Tengah sehingga melahirkan berbagai perbedaan interpretasi dan penggunaan alas 
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legitimasi sebagai rujukan. Berbagai perbedaan dalam memandang suatu persoalan 

inilah yang menjadi cikal bakal dari sengketa pada ranah tata kuasa. 

 

2.2.2  Sengketa Terkait Tata Guna 

 Sengketa terkait tata guna adalah sengketa yang menyangkut persoalan 

penggunaan satu bidang lahan atau suatu kawasan tertentu. Dalam kasus ini, menurut 

satu pihak, kawasan itu seharusnya adalah untuk peruntukan penggunaan tertentu. 

Namun, oleh pihak yang lain kawasan itu digunakan dengan keperluan yang lain.  

 Seperti yang terjadi di Kapuas, di mana hampir seluruh kawasan eks PLG yang 

awalnya statusnya adalah kawasan hutan produksi saat ini dialokasikan untuk tujuan 

rehabilitasi dan reforestasi. Seperti yang pernah tertuang dalam Peraturan Menteri 

Kehutanan No. 55 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi 

Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang merupakan 

peraturan turunan dari Instruksi Presiden No.2 Tahun 2007 tentang Percepatan 

Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan 

Tengah. Hal ini dilandasi dengan pertimbangan demi penyelamatan lingkungan.  

 Sementara faktanya di dalam kawasan saat ini terdapat banyak sekali kegiatan 

yaitu 187 (seratus delapan puluh tujuh) desa, 47 (empat puluh tujuh) unit pemukiman 

transmigrasi, 23 (dua puluh tiga) perusahaan perkebunan dimana 12 (dua belas) 

diantaranya ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, dan 

hampir keseluruhannya (sebanyak 18 perusahaan) memiliki Ijin Usaha Perkebunan 

(IUP) dan 4 (empat) perusahaan pertambangan pasir kuarsa yang telah memiliki Ijin 

Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas. 31 Bahkan 

BPN telah mengeluarkan 15.300 sertifikat untuk transmigran di kawasan ini. Ini terkait 

erat dengan ketidaksepakatan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kementerian 

                                                        
31 Suraya Afiff, Kussaritano dan Abu Meridian, 2010. Kajian Konflik Tenurial dan Analisis Para Pihak 

(Stakeholders) di Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan yang 
dipersipakan untuk KEMITRAAN/Partnership for Governance Reform.  
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Kehutanan terkait luasan kawasan hutan dan non hutan seperti telah dijelaskan 

sebelumnya.32 

 Selain itu sebagai ilustrasi kasus lain dalam ranah ini adalah sengketa terkait hak 

akses komunitas di DAS Sungai Puning. Sengketa ini melibatkan sebuah lembaga 

konservasi internasional yaitu BOS (Borneo Orang-Utan Survival Foundation) Mawas. 

Dengan legitimasi upaya rehabilitasi dan pemulihan kawasan eks PLG maka lembaga 

konservasi ini mengelola kawasan untuk diusulkan menjadi kawasan lindung atau 

Taman Nasional seluas 377.000 hektar di Kabupaten Kapuas.  

  

 

 

                                                        
32 Sebagai catatan tambahan, Bupati Kapuas dalam kedudukan selaku pemerintah daerah; dan Bupati 
Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara, Bupati Gunung Mas, serta pengusaha lokal, yang 
masing-masing dalam kedudukannya baik selaku pemerintah daerah maupun perorangan—telah telah 
mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 1 angka 3 dalam Undang 
Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (disingkat UUK), yang merumuskan bahwa: ―Kawasan 
hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap‖. Inti dari alasan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 3 UUK 
tersebut adalah, para pemohon mengemukakan bahwa frasa ―ditunjuk dan atau‖ dalam Pasal 1 angka 3 
UUK memberikan peluang kepada Pemerintah untuk mengartikan penunjukan sama dengan penetapan 
kawasan hutan. Padahal berdasarkan Pasal 14 dan 15 UUK, penunjukan dan penetapan adalah hal yang 
berbeda. Dimana penunjukan adalah awal dari tahapan dalam proses pengukuhan kawasan hutan yang 
secara berturut-turut berupa: penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan 
kawasan hutan, dan penatapan kawasan hutan. Dengan demikian, pemohon menilai bahwa dengan 
berlakunya Pasal 1 angka 3—khususnya akibat dari konsekuensi kata ―ditunjuk‖—maka selama ini 
Pemerintah dalam menentukan kawasan sebagai sebuah kawasan hutan telah secara sepihak 
melakukannya. Dan dalam hal ini, sebagai akibatnya, sebagian besar wilayah administratif dari 
kedudukan para pemohon masuk ke dalam kawasan hutan. Dimana konsekuensi dari adanya sebuah 
kawasan hutan, menurut UUK, maka akan berbenturan dengan batasan-batasan tertentu, dan bahkan 
kemungkinan ancaman sanksi pidana. MK telah mengabulkan permohonan ini. Sebagai implikasinya 
Segala produk hukum penunjukan/penetapan kawasan hutan yang dihasilkan pada rentang 30 
September 1999 hingga 21 Februari 2012 oleh keputusan Menhut karena ditempuh secara otoriter (freies 
emersen), maka dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga izin usaha perkebunan & 
pertambangan yang terlanjur  berjalan di dalam ―kawasan hutan‖ berpeluang diputihkan karena 
berkaitan belum adanya kepastian kawasan (tentu saja terlebih dulu melalui proses menggugat 
Kepmenhut ttg Penunjukan Kawasan Hutan). Dengan demikian, HGU & izin-izin pertambangan 
kontroversial juga menjadi berpeluang mendapatkan pembenaran. 
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 Bagi masyarakat, wilayah yang mencakup 6 Kedamangan yaitu Dusun Hilir, 

Karau Kualam Timpah, Mentangai, Jenamas, Dusun Selatan, ini tentu menjadi ancaman 

bagi keberlanjutan hidupnya. Wilayah ini adalah bagian dari wilayah adat yang 

menjadi sumber penghidupan mereka.  Sementara logika konservasi yang 

diterjemahkan lembaga ini.   

 Sengketa antara kedua belah pihak timbul karena logika konservasi di mana 

sehingga BOS Mawas dengan melibatkan aparat keamanan mengamankan kawasan ini 

dari segala aktivitas, termasuk oleh masyarakat. Masayarakat dilarang menebang 

pohon (walaupun hanya untuk membuat perahu). mencari ikan, dan berbagai aktivitas 

lain yang sebenarnya menjadi sumber penghidupan masyarakat selama ini. Perbedaan 

terkait penggunaan satu bidang lahan atau suatu kawasan tertentu inilah yang menjaid 

cikal bakal sengketa. 

 

2.2.3  Sengketa Terkait Tata Usaha 

 Tipologi terakhir dari kasus sengketa yang terdapat di Kalimantan Tengah adalah 

terkait dengan tata usaha. Salah satu sengketa dalam ranah ini adalah sengketa 

adminstratif. Seperti diketahui bahwa saat ini di Kalimantan Tengah yang mendapat 

kewenangan untuk mengeluarkan ‗surat‘ sebagai legitimasi atas tanah (baik berupa 

sertifikat, SKT/SPT maupun SKTA) adalah BPN (atau Kantor Pertanahan Wilayah 

setempat), Kepala Desa atau Lurah dan Damang. 

 Terkait mengenai otoritas Damang dalam mengeluarkan legitimasi atas hak adat 

dalam bentuk SKTA, tidak dapat terlepas dari dua kebijakan penting di Kalimantan 

Tengah yaitu Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak 

Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat 

dan Hak-hak Adat Atas Tanah.  

 Dalam Perda No.16 Tahun 2008, diakui Kelembagaan Adat Dayak, salah satunya 

adalah Kedamangan, yaitu lembaga adat yang diakui memiliki wilayah adat, kesatuan 
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masyarakat hukum adat dan hukum adat itu sendiri, yang terdiri dari himpunan 

beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/ kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Dalam kelembagaan ini ada yang disebut dengan Kerapatan Mantir Adat atau 

Kerapatan Let Adat (baik di tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan) sebagai 

perangkat pembantu Damang Kepala Adat. 

 Kebijakan ini, khususnya seperti yang tercantum pada Pasal 5, menegaskan tujuan 

dan fungsinya dengan memberikan kewenangan kepada Kedamangan, khususnya 

terkait dengan agraria, untuk :  

a)  Mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan 

pembagian tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya; 

b)  Memberikan rekomendasi tertulis dalam hal adanya pengalihan atau pelepasan 

tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah kepada pihak lain;  

c)  Dalam hal pengalihan atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada huruf b 

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

atau Hak Pakai jika sampai jangka waktunya, maka hak atas tanah adat tersebut 

kembali kepada pemegang hak adat sebelumnya dan penggunaan selanjutnya 

harus berdasarkan persetujuan baru;  

d)  Memberikan sanksi berupa tidak diakuinya kepemilikan secara adat, apabila 

ternyata tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut tidak diinventarisir 

bahkan ditelantarkan berturut-turut selama 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai 

berlakunya Peraturan Gubernur ini;  

e)  Mendorong masyarakat adat Dayak setelah melakukan inventarisasi agar dilanjut 

dengan mendaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan 

UUPA.  

 Sedangkan dalam Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 ditegaskan aturan tata 

cara memperoleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan hak-hak adat di atas tanah, 
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dimana Damang Kepala Adat diberikan wewenang untuk menerbitkannya. Proses 

untuk mendapatkan SKTA ini seluruhnya dilakukan secara independen oleh 

kelembagaan kademangan, termasuk soal pengukuran, pematokan, pengaturan soal 

bukti kepemilikan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa secara langsung kebijakan 

ini mendorong agar tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah didaftarkan kepada 

Negara, karena seperti diketahui SKT adalah sebuah prasyarat penting untuk 

mendapatkan sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. SKT juga menjadi 

bukti alas hak yang kuat jika ada pihak lain yang akan menguasai atau mengelola 

sumber agraria tersebut.  

 Kewenangan terkait administrasi untuk satu hal yang sama inilah yang menjadi 

cikal bakal sengketa di ranah tata produksi, seperti diungkapkan salah seorang 

narasumber berikut ini: 

…sebenarnya nilai ekonomi tanah tidak meningkat dengan adanya surat keterangan tanah 

adat. Itu sama saja dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa. Malah itu 

menimbulkan konflik karena Camat punya pesaing baru yang namanya Damang 

mengeluarkan surat keterangan tanah, dengan dingkat biaya yang sama..‖ 

 Selain itu, sengketa dalam ranah ini juga menyangkut disputes soal kewenangan 

yang menyangkut izin penggunaan lahan dan/atau kawasan tertentu, seperti yang 

terjadi di lokasi studi khususnya terkait kawasan hutan. Dalam aturan di tingkat 

nasional, mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seluruh kawasan 

hutan di Indonesia merupakan otoritas dari Kementrian Kehutanan.  

 Namun, dengan otoritas Damang yang tercantum pada Pergub No. 16 Tahun  

2008, terkait tanah adat dan hak-hak adat atas tanah yang tentunya juga berlaku bagi 

kawasan hutan (tentu yang tidak diklaim sebagai tanah adat). Sehingga terdapat 

Damang yang mengeluarkan SKTA pada kawasan hutan, seperti diungkapkan salah 

seorang Damang berikut ini : 

 ―Kejadian di Kapuas Tengah seorang Damang mengeluarkan surat keterangan tanah adat 

di hutan produksi. Lalu ketika ada perusahaan sawit yang mendapat ijin dari pemerintah 
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untuk investasi membuka perkebunan kelapa sawit, maka mantir adatnya memasang hinting 

pali. Sudah jelas itu hutannya hutan produksi bukan tanah adat, luasanya sudah 800 hektar. 

Ketentuannya harus minta ijin ke Bupati Kapuas dulu tidak boleh dengan SKTA karena itu 

bukan tanah adat‖ 

 Selain itu, ranah ini juga memungkinkan terjadi sengketa menyangkut hal-hal 

yang berkaitan dengan pengusahaan suatu kawasan/lahan tertentu. Misalnya, dalam 

suatu kawasan produksi tertentu, berdasarkan kondisi tertentu pula, jenis tanaman 

yang digunakan/diusahakan pada kawasan hutan produksi tersebut tidak cocok 

dengan karakteristik ekologi yang ada. Hal ini akan menjadi cikal bakal sengketa terkait 

ranah tata usaha. 

 

2.3  Beberapa Catatan tentang Pangkal Persoalan 

 Pada intinya, masing-masing sengketa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

kasus-kasus sengketa di masing-masing ranah tata kelola tersebut bersumber dari 

belum sinkronnya sumber-sumber hukum yang dirujuk dalam menentukan tata kelola 

pada suatu kawasan tertentu. Ketidak-singkronan ini baik menyangkut hubungan 

antara peraturan-perundangan Negara, utamanya yang terwujud ke dalam Undang-

Undang No. 41 tentang Kehutanan; Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; 

Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Kebijakan Pusat yang 

menyangkut pengembangan wilayah yang bersangkutan (seperti kebijakan 

Pengembangan Lahan Gambut/PLG dan Transmigrasi); dengan sumber-sumber 

hukum adat yang dikenal dan berkembang di wilayah bersangkutan, yang kemudian 

diakui dalam peraturan-perundangan Nasional seperti Peraturan Daerah No. 16 Tahun 

2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, maupun Peraturan 

Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah 

di Provinsi Kalimantan Tengah di sini lain. 
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 Selain itu, sengketa juga terjadi karena adanya tumpang-tindih dan/atau tidak 

ditaatinya suatu pengaturan oleh suatu peraturan-perundangan Negara tertentu oleh 

peraturan-perundangan Negara yang lain. Kasus sengketa tata guna di bekas kawasan 

proyek Pengembangan Lahan Gambut adalah contoh yang paling nyata soal ini. 

‗Kekacauan kebijakan‘, jika dapat dikatakan begitu, dapat terlihat ‗pasang-surut‘ 

kebijakan yang mengatur kawasan ini. Misalnya, pada tahun 1998 keluar Peraturan 

Pemerintah No. 62 tahun 1998 yang menjamin otoritas Bupati di sektor Kehutanan 

dalam memberikan izin lokasi untuk konsesi hutan usaha kecil. Seiring dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, 

pada tahun 2001 Kabupaten Kapuas memperkuat kebijakan tentang konsesi hutan 

usaha kecil ini di tingkat daerah. Namun, pada tahun 2002, melalui Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor 541 Tahun 2002, kewenangan Bupati ini dicabut dan kewenangan 

dikembalikankan pada pihak Departemen. 

 Sengketa tata kelola di ranah tata kuasa dan tata guna ini memang seringkali 

diperumit oleh sengketa-sengketa pada ranah tata usaha, sebagaimana yang terwujud 

ke dalam kewenangan-kewenangan yang ditafsirkan ada pada pihak Pemerintah 

Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten. Sebagai contoh, meski RTRW Provinsi 

Kalimantan Tengah belum mendapatkan pengesahan, Bupati tidak menghentikan 

pengeluaran izin lokasi dan usaha perkebunan atau izin eksplorasi dan eksploitasi 

pertambangan swasta di bekas kawasan PLG. Menurut Afiff, Suraya, Kussaritano dan 

Abu Meridian (2010), situasi ini membuat semakin rumitnya mencari titik temu terkait 

persentasi luas kawasan hutan dan non-hutan yang dapat diterima kedua pihak dalam 

menetapkan RTRW dimaksud.33 

 Di sisi lain, betapapun Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan 

Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang 

Tanah Adat dan Hak-hak Adat Atas Tanah adalah tumpuan masyarakat adat setempat 

untuk memperoleh keadilan cq. pengakuan dan perlindungan atas penguasaan tanah-

                                                        
33 Afiff, Suraya, Kussaritano dan Abu Meridian, 2010. Ibid.  
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tanah adat mereka. Namun, sebagaimana telah uraikan cukup detail oleh Afiff, Suraya, 

Kussaritano dan Abu Meridian (2010), karena asumsi dasar yang digunakan kurang 

tepat, ditambah lagi oleh  minimnya sosialiasi Perda dan Pergub ini di masyarakat 

maka banyak dari masyarakat desa yang tidak mengetahui tentang keberadaan 

peraturan tersebut; adanya berbagai variasi pendapat tentang siapa itu Masyarakat 

Adat Dayak yang berhak ikut memilih Damang (ada sebagian masyarakat memiliki 

pemahaman bahwa yang berhak memilih dan dipilih hanyalah mereka yang masih 

menganut agama Kaharingan dan ada pula yang tidak berpandangan demikian); belum 

diaturnya korelasi kelembagaan adat dengan kelembagaan desa setempat yang berkibat 

pada adanya beberapa kasus ketegangan antara Damang dan Kepala Desa setempat; 

dan adanya sebagian Damang yang memanfaatkan perda dan pergub ini untuk 

melancarkan akses perusahaan sawit dalam memperoleh lahan di kawasannya, 

keberadaan dua kebijakan daerah ini telah pula menimbulkan permasalahan baru.34 

 Oleh sebab itu, diperlukan serangkaian upaya lanjutan agar kebijakan yang positif 

ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat adat di wilayah yang bersangkutan. 

Khususnya yang berkaitan dengan aspek manajemen pelaksanaan kebijakan yang 

bersangkutan, seperti adanya kejelasan tentang hak-hak yang diatur, kapasitas 

kelembagaan, dan penegakan sanksi. Misalnya, terkait dengan Peraturan Daerah No. 16 

Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah pengaturan 

sebagaimana yang diatur pada pasal Pasal 7 sampai 9 dapat ditafsirkan secara tersirat 

juga menyatakan hukum adat dan adat-istiadat yang menyangkut SDA. 

 Secara singkat catatan penting dari pangkal persoalan yang menyebabkan 

sengketa sesuai dengan ilustrasi yang diuraikan pada bab ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 
 
 
 

                                                        
34 Afiff, Suraya, Kussaritano dan Abu Meridian, 2010. Ibid.  
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Tabel 2.3 

Peta Akar Masalah dari Tipologi Sengketa 

 TATA KUASA TATA GUNA TATA USAHA 

Tingkat 
Kebijakan  

cq. 
Content of Law 

 

UUPA 5/1960 
Pemenag  5/1999 

Perda 16/2008 
Pergub 13/2009 

Permendagri  6/72 

UUK 41/1999 
Tata Ruang Propinsi 

(revisi) 
Tata Ruang Kabupaten 

(revisi) 

UUK 41/1999 
UUP 18/2004 
UUT 4/2009 

UULH 32/2009 
Perda 5/2011 

Perda 15/2012 

Tingkat 
Organisasi  

cq. 
Structure of Law 

Kantor Pertanahan 
Kemantiran 

Perangkat Desa 

Dinas PU 
Dinas Kehutanan 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten 

Bupati 
Dinas Perkebunan 

Dinas Pertambangan 
dll. 

Tingkat 
Personalia  

cq.  
Culture of Law 

 
Mediasi konflik 

 

 
Mediasi konflik 

 

 
Mediasi konflik 
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BAB III 

MEKANISME PENYELESAIAN  
SENGKETA AGRARIA DI KALIMANTAN TENGAH 

 

3.1 Pengantar  

 Berdasarkan data-data yang dapat dikumpulkan selama kajian berlangsung, baik 

berupa data sekunder maupun primer, dapat disimpulkan bahwa macam-macam 

mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di lapangan saat ini dapat dikelompokkan 

ke dalam 3 (tiga) kelompok mekanisme penyelesaian sengketa yang terkait dengan 

pemanfaatan sumber-sumber agraria di Kalimantan Tengah ini. 

 Meski pada masing-masing kelompok adakalanya tidak berkaitan dan atau 

berada dalam satu garis komando, pemilihan ke dalam tiga kelompok ini dianggap 

akan dapat membantu dalam memahami karakter masing-masing mekanisme dalam 

kelompok dimaksud. Sebab, betapapun, masing-masing kelompok memiliki landasan 

yuridis yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengikat instansi-instansi 

yang berada dalam kelompok-kelompok dimaksud. Dengan demikian, pada akhirnya, 

akan mudah pula menyusun rekomendasi bagi perbaikan ataupun penguatannya.  

 Ketiga kelompok mekanisme dimaksud adalah, pertama, mekanisme penyelesaian 

sengketa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Propinsi 

maupun Pemerintah Kabupaten (dalam hal ini adalah Kabupaten Kapuas).35  

 Kelompok kedua adalah mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dari 

lembaga-lembaga sektoral, seperti yang terdapat pada Dinas Perkebunan dan 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa versi Kantor Badan Pertanahan Nasional. 

Sedangkan kelompok ketiga adalah mekansime-mekanisme penyelesaian sengketa yang 

                                                        
35  Sejauh informasi yang dapat diperoleh, mekanisme penyelesaian sengketa sejenis juga terdapat di 
kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Tengah. 
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dikembangkan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, sebagaimana yang 

dikembangkan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) dan Jaringan Masyarakat Sipil yang 

dikoordinasikan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah. 

Ringkasnya ketiga kelompok tersebut digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Kalimantan Tengah 

No Jenis Mekanisme Norma Inti Aktor Utama 

1. ―Tim Pencegahan 
dan Penyelesaian 
Sengketa 
Tanah/Lahan di 
Provinsi 
Kalimantan 
Tengah‖ 

 Keputusan Gubernur Kalimantan 
Tengah No. 188.44/108/2012 tentang 
Tim Pencegahan dan Penyelesaian 
Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi 
Kalimantan Tengah, tertanggal 7 Maret 
2012 

Tim Pengarah 
Tim Sekretariat yang 
diketuai 
Kepala Biro ADPUM 

‗Fasilitasi dan Mediasi 
Penyelesaian Konflik 
Pertanahan serta 
Sengketa Lainnya di 
Wilayah Kabupaten 
Kapuas‘ 

 Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 
426/ADPUM Tahun 2010 tentang Tim 
Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian 
Konflik Pertanahan serta Sengketa 
Lainnya di Wilayah Kabupaten Kapuas, 
Oktober 2010; 

 Surat Edaran Gubernur Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 
525/2596/PP/DISBUN Perihal 
Penanganan Gangguan Usaha 
Perkebunan yang ditujukan untuk 
seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan 
Tengah tertanggal 20 Agustus 2010. 

Tim Pengarah 
Tim Teknis 
Sekretariat 

2. ‗Pencegahan, Penertiban, 
Penanganan dan 
Penyelesaian Gangguan 
Usaha Perkebunan‘ 

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan 

 Surat Edaran Gubernur Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 
525/2596/PP/DISBUN Perihal 
Penanganan Gangguan Usaha 
Perkebunan yang ditujukan untuk 
seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan 
Tengah tertanggal 20 Agustus 2010 

 Keputusan Gubernur Kalimantan 
Tengah No. 188.44/335/2010 tentang 
Pembentukan Tim Pencegahan, 
Penetiban, Penanganan dan Penyelesaian 
Gangguan Usaha Perkebunan di Provinsi 
Kalimantan Tengah 

Wakil Gubernur 
Dinas Perkebunan 
Propinsi 



 

 

47 

Seksi Sengketa, Konflik 
dan Perkara Kantor 
Pertanahan  

 Tap MPR No. IX/MPR/2001 

 Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 

 Keputusan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 
mengenai Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Wilayah BPN dan Kantor 
Pertanahan 

Seksi Sengketa, Konflik 
dan Perkara  

3. Mekanisme Penyelesaian 
Sengketa versi 
Kelembagaan Adat 
Dayak 

 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan 
Tengah 

Kerapatan Mantir Let 
Perdamaian Adat 

Jaringan Ornop cq. 
SekBer 

 Kesepakatan besama 11 Organisasi 
Masyarakat Sipil 

Sekretariat WALHI 

 

 Dalam bagian-bagian berikut akan diuraikan struktur dan mekanisme kerja 

masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa yang ada itu. Pada bagian akhir, 

masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa itu coba dievaluasi dengan 6 ‗syarat 

penting‘ dan 3 ‗syarat cukup‘ yang dijadikan pedoman dalam menilai apakah masing-

masing mekanisme yang ada itu (akan) efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 

keberadaannya. 

 Dalam bagian terdahulu telah disinggung bahwa agar kelembagaan yang memuat 

mekanisme pengaduan dan penanganan sengketa dapat dipercaya dan 

mengedepankan keadilan untuk semua pihak maka dalam rancangannya perlu 

memperhatikan enam prinsip dasar yang dianjurkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa 

(PBB) yang menangani HAM  untuk merancang  mekanisme pengaduan dalam proyek 

- proyek pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan pemerintah (CAO, 

2008). 

Penjelasan lebih lanjut tentang keenam prinsip itu adalah sebagai berikut: 

1. Legimate. Dalam konteks ini dimaksudkan agar struktur tata kelola 

penyelenggaraan mekanisme mestilah jelas, transparan, dan kelembagaan 

cukup independen agar menjamin proses pengelolaan pengaduan dapat 

menjamin setiap pihak yang bersengketa diperlakukan secara adil dan setara 
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tanpa peluang adanya intervensi dari pihak tertentu. Selain itu otoritas juga 

kuat untuk menyelesaikan sengketa. 

2.  Accessible. Dalam konteks ini diharapkan mekanisme pengaduan mestilah 

dapat diketahui secara luas terutama oleh pihak-pihak yang kemungkinan 

berkepentingan untuk dapat mengaksesnya. Termasuk di dalamnya adalah 

tersedianya cara untuk membantu mereka yang karena satu atau lain hal 

kemungkinan memiliki hambatan untuk mengaksesnya. Hambatan ini dapat 

disebabkan oleh faktor bahasa, kemampuan baca-tulis, kesadaran, keuangan, 

jarak, atau rasa takut akan adanya pembalasan dari pihak yang diadukan.  

3.  Predictable.  Dalam hal ini mekanisme mestilah jelas dan prosedurnya 

diketahui dengan adanya kejelasan waktu untuk setiap tahapnya, jelas untuk 

setiap tipe dari proses dan kejelasan dari outcome (keluaran hasil) yang dapat 

(ataupun tidak dapat) diberikan dan tersedianya cara yang jelas untuk 

memantau outcome. 

4. Equitable. Dalam hal ini mekanisme mestilah menjamin bahwa pihak yang 

mengadu mendapatkan akses yang cukup pada sumber informasi, advis, 

dan keahlian yang diperlukan agar dapat terlibat secara setara dan 

mendapatkan perlakuan adil dalam proses penyelesaian ketidaksepahaman.  

5. Rights-compatible. Melalui prinsip ini mengharuskan mekanisme menjamin 

keluaran hasil dan penyelesaiannya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi 

manusia yang diakui secara internasional.  

6.  Transparant. Dalam konteks ini mekanisme mestilah dapat memastikan 

adanya transparansi dalam proses dan keluaran untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepedulian publik dan mestilah mengupayakan sedapat mungkin 

prinsip transparansi ini.  

 Di samping harus memenuhi keenam prinsip dasar yang menjadi syarat penting 

bagi sebuah sistem kelembagaan penyelesaian sengketa yang baik, studi ini juga 
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menemukan bahwa agar bisa berjalan di tingkat lapangan, sebuah sistem juga harus 

memenuhi sejumlah syarat cukup tertentu lainnya.36 Syarat cukup tersebut meliputi:  

a.  Human Resources: berhubungan dengan Sumberdaya Manusia (SDM) dari 

kelembagaan terkait baik kapasitas maupun kapabilitas pihak-pihak yang 

terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa; 

b. Pembiayaan: terkait erat dengan dapat terlaksana atau tidaknya mekanisme 

penyelesaian sengketa dengan maksimal. 

 

3.2  Mekanisme Penyelesaian Sengketa versi Pemerintah Daerah 

 Pada dasarnya dalam kelompok mekanisme penyelesaian sengketa yang 

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah ini terdapat dua mekanisme penyelesaian.  

Masing-masing adalah, pada tingkat provinsi, mekanisme yang merupakan inisiatif 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai ―Tim Pencegahan dan 

Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah‖. Jika dirujuk 

kebijakan yang menjadi pijakan keberadaannya, yakni Keputusan Gubernur 

Kalimantan Tengah No. 188.44/108/2012 tentang Tim Pencegahan dan Penyelesaian 

Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 7 Maret 2012, 

mekanisme ini terlihat masih relatif baru. 

 Meski begitu, itu bukan berati bahwa pada tingkat Propinsi Kalimantan Tengah 

sama sekali belum ada mekanisme penyelesaian sengketa ini pada masa-masa 

sebelumnya. Menurut salah seorang anggota sekretariat Tim terkait, sebelum keluarnya 

                                                        
36 Lihat Institut KARSA, 2010a. ―Studi Komparasi Model Kelembagaan Penyelesaian Keberatan di 
Indonesia dan Relevansinya dengan Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Keberatan (Dispute 
Resolution Mechanism) dalam Konteks SVLK (Kasus : KOMNAS HAM, Ombudsman RI, PNPM dan 
BPN)‖ (Yogyakarta: Institut KARSA dan MFP);  2010b. ―Kajian atas Kebijakan dan Perundang-Undangan 
sebagai Alas Legalitas dari Mekanisme Penyelesaian Keberatan dalam Konteks SVLK‖ (Yogyakarta: 
Institut KARSA dan MFP); 2010c. ―Studi Membangun Model Kelembagaan Penyelesaian Keberatan 
Dalam Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi LK‖ (Yogyakarta: Institut KARSA dan MFP); 2011. ―Kajian 
Yuridis Kebijakan Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi LK‖ (Yogyakarta: 
PKBH UGM – Institut KARSA – MFP). 
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Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/108/2012 tentang Tim 

Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah 

itu, penanganan dan penyelesaian sengketa (lahan) ini diletakkan di bawah Biro 

Hukum.37 Sedangkan sengketa khusus pada sektor perkebunan, sebagaimana diatur 

dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

525/2596/PP/DISBUN Perihal Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan yang 

ditujukan untuk seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus 

2010, dan ditindak-lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 

188.44/335/2010 tentang Pembentukan Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan 

Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah, diemban 

oleh ‗Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha 

Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah‘, di mana Pelaksana Harian-nya diketuai 

oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.38 

 Maka, tidak berlebihan jika disebutkan bahwa pada saat kajian ini dilakukan, 

mekanisme ‗Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi 

Kalimantan Tengah‘ ini  masih dalam proses menemukan bentuknya. Dengan alasan 

rumitnya sistem birokrasi di dalam pemerintahan yang ada, waktu 10 (sepuluh) bulan 

yang telah dilewati habis untuk melakukan koordinasi. Baik koordinasi internal 

maupun eksternal (karena memang tim ini beranggota lintas sektoral). 

Pada tingkat Kabupaten Kapuas, mekanisme penyelesaian sengketa yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah setempat adalah sebuah mekanisme yang ditujukan untuk 

‗Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan serta Sengketa Lainnya di 

Wilayah Kabupaten Kapuas‘. Mekanisme penyelesaian sengketa ini telah ada sejak 

tahun 2010 untuk menangani konflik pertanahan, sebagaimana yang diatur dalam Surat 

Keputusan Bupati Kapuas No. 426/ADPUM Tahun 2010 tentang Tim Fasilitasi dan 

                                                        
37 Meski begitu, kajian ini hanya akan fokus kepada mekanisme yang terbaru dengan landasan hukum 
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/108/2012, tertanggal 7 Maret 2012. 
38  Mekanisme penyelensaian sengketa di sektor perkebunan ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian 
lain. 
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Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan serta Sengketa Lainnya di Wilayah 

Kabupaten Kapuas, yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2010. Mekanisme ini 

telah disertai SOP lengkap terkait implementasinya. 

Berikut uraian lebih rinci tentang norma, ruang lingkup tugas, dan para-pihak 

yang terlibat dalam masing-masing mekanisme pada kelompok inisiatif Pemerintah 

Daerah ini.  

a. Norma  

 Sebagaimana telah disebutkan, landasan hukum keberadaan mekanisme 

penyelesaian sengketa di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan adalah Surat 

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/108/2012 tentang Tim 

Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, 

yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2012 di Palangkaraya. 

 Dalam SK Gubernur ini diatur beberapa hal seperti tugas yang dimandatkan 

kepada tim terkait yang meliputi : 

1. Merumuskan kebijakan dan mempersiapkan keputusan/kesepakatan antara 

Gubernur dengan Pemerintah ataupun dengan pihak manapun juga; 

2. Menyusun dan menyiapkan laporan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai 

hasil yang dicapai kepada Menteri Dalam Negeri; 

3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan data berkenaan dengan 

masalah tanah/lahan 

4. Melaksanakan peninjauan/penelitian di lapangan serta menyusun dan 

merumuskan pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah/lahan antar 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pihak manapun juga; 

5. Mengikuti rapat teknis mewakili Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal 

pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah/lahan antar Provinsi maupun 

antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah; 

6. Melaksanakan pencegahan dengan melakukan fasilitasi sertifikasi 
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tanah/lahan masyarakat desa dan melakukan fasilitasi pemberian 

tanah/lahan kepada masyarakat desa; 

7. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah/lahan yang terjadi dalam 

masyarakat; 

8. Membuat laporan hasil peninjauan/penelitian di lapangan dan Berita Acara 

Kesepakatan setiap melaksanakan rapat dan melaporkan hasilnya kepada 

Gubernur Kalimantan Tengah; 

9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan 

Tengah terkait koordinasi serta pembinaan dan pengawasan pencegahan dan 

penyelesaan sengketa tanah/lahan antar Provinsi maupun antar 

Kabupaten/Kota 

 Selain itu dalam SK Gubernur ini dibentuk juga Sekretariat Pencegahan dan 

Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tugas 

sebagai berikut : 

1. Melaksanakan tugas secara administratif; 

2. Membantu tugas operasional kegiatan Tim Pengarah dan Tim Teknis; 

3. Mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan; 

 Perihal pembiayaan juga menjadi point penting yang termuat dalam SK ini, 

dimana biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan 

sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

 Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang dikelola oleh Pemerintah 

Kabupaten Kapuas landasan hukum yang digunakan adalah Surat Keputusan Bupati 

Kapuas No. 426/ADPUM Tahun 2010 tentang Tim Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian 

Konflik Pertanahan serta Sengketa Lainnya di Wilayah Kabupaten Kapuas, yang 

ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2010 di Kuala Kapuas. Meski tidak secara khusus 

mengurus sengketa pada sektor perkebunan, menurut informasi yang diterima di 

lapangan, kebijakan ini dikeluarkan berlandaskan pada (1) Surat Edaran Gubernur 
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Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 525/2596/PP/DISBUN Perihal Penanganan 

Gangguan Usaha Perkebunan yang ditujukan untuk seluruh Bupati/Walikota se-

Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus 2010; dan kemudian Keputusan Gubernur 

Kalimantan Tengah No. 188.44/335/2010 tentang Pembentukan Tim Pencegahan, 

Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan di Provinsi 

Kalimantan Tengah. Oleh sebab itulah dapat dimaklumi bahwa keberadaan mekanisme 

penyelesaian sengketa di tingkat Pemerintah Kabupaten Kapuas seperti mendahului 

dan/atau keberadaannya lebih awal dari keberadaan mekanisme sejenis untuk tingkat 

Provinsi Kalimantan Tengah, yang ‗baru ada‘ pada tengah tahun 2012 lalu. 

 Meski disebut-sebut terkait dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 

188.44/335/2010 tentang Pembentukan Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan 

Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah, Keputusan 

Bupati tentang Tim Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan serta 

Sengketa Lainnya di Wilayah Kabupaten Kapuas ini terbit dengan pertimbangan dalam 

rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, kepastian berkembangnya iklim 

investasi, maka segala sengketa pertanahan harus diupayakan penyelesaiannya. Selain 

itu juga atas pertimbangan untuk penyelengaraan koordinasi kegiatan semua instansi 

vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah.  

 Selain tugas yang dimandatkan pada tim terkait, melalui SK Bupati ini dibentuk 

juga Sekretariat Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan serta Sengketa 

Lainnya di Wilayah Kabupaten Kapuas dengan tugas sebagai berikut : 

1. Menyiapkan data-data yang diperlukan oleh tim teknis dalam rapat 

penyelesaian konflik pertanahan serta sengketa lainnya. 

2. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada tim teknis tim pengarah. 

3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pengarsipan data yang dihimpun 

oleh tim teknis secara keseluruhan maupun berkala. 

4. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil instigasi tim kalau 
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sudah rampung. 

5. Mempersiapkan peralatan yang diperlukan oleh tim teknis dalam rangka 

penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lainnya. 

6. Melaksanakan perintah atasan langsung dalam hal ini perintah petunjuk dari 

tim teknis dan tim pengarah. 

 Satu hal lagi yang diatur dalam SK ini adalah perihal pembiayaan, di mana biaya 

yang timbul dibebankan kepada DPA masing-masing SKPD terkait. 

 

b.  Aktor  

 Aktor-aktor yang terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat 

provinsi, secara eksplisit dapat ditemukan pada Lampiran dari SK Gubernur No 

188.44/108/2012 yang menjadi landasan hukum kelembagaan ini. Berdasarkan 

lampiran tersebut, aktor yang terlibat di sini terbagi menjadi dua: Pertama, adalah 

aktor-aktor yang duduk dalam ‗Tim Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa 

Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah‘ dan; Kedua, adalah aktor-aktor yang 

duduk dalam ‗Sekretariat Tim Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di 

Provinsi Kalimantan Tengah‘. Keseluruhannya aktor-aktor tersebut ditempatkan 

berbasiskan jabatan struktural dalam Pemerintah Provinsi, maupun instansi terkait 

lainnya. 

 Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah adalah penanggungjawab,  sementara 

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah menjadi ketua ‗Tim Pencegahan dan 

Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah‘. Sekretaris 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menempati posisi sebagai wakil ketua dan di 

posisi sekretaris adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. 

 Total dari aktor yang terlibat dalam tim adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) 

orang. Dengan anggota 20 orang di luar orang-orang yang disebutkan sebelumnya, 

anggota ‗Tim Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi 
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Kalimantan Tengah‘ ini terdiri dari staf ahli gubernur, Asisten Sekda, Kepala kantor 

BPN Provinsi, Kepala Bappeda, Inspektur Provinsi serta Kepala-kepala Dinas  dan Biro 

terkait. 

 Sementara itu, Sekretariat ‗Tim Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa 

Tanah/Lahan Provinsi Kalimantan Tengah‘ diketuai oleh Kepala Biro Administrasi 

Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah  Provinsi Kalimantan Tengah, dibantu Kepala 

Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum sebagai 

sekretaris 1; dan Kepala Bagian PSDA dan LH pada Biro Perekonomian dan SDA 

sebagai sekretaris 2. Ditambah kemudian 16 (enam belas) anggota lain yang terdiri dari 

Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil 

BPN Provinsi, Kepala Seksi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan pada Dinas 

Perkebunan Provinsi, serta kepala-kepala bagian maupun kepala sub bagian serta 

pelaksana di Setda Provinsi Kalimantan Tengah. 

 Sementara itu, sebagaimana diatur dalam SK Bupati Kapuas No. 426/ADPUM 

Tahun 2010  disebutkan bahwa aktor-aktor yang terlibat terbagi menjadi dua bagian 

yaitu Tim Pengarah dan Tim Teknis, di mananya keduanya dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas. Sama seperti tingkat provinsi, 

aktor-aktor ini ditempatkan berbasiskan jabatan struktural dalam Pemerintah 

Kabupaten, maupun instansi terkait lainnya. 

 Sebagai gambaran, dalam Tim Pengarah, Bupati Kapuas bertindak sebagai Ketua. 

Sementara Ketua DPRD menjadi wakil ketua. Selain itu duduk sebagai anggota tim 

pengarah adalah Wakil Bupati Kapuas, Komandan Kodim ‗011 Kuala Kapuas, 

Komandan Kepolisian Resort Kuala Kapuas, Kepala Kejaksanaan Negeri Kuala Kapuas 

dan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.  

 Tim Teknis sendiri diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, dan 

dibantu Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Sekretaris. Total dari aktor yang 

terlibat dalam tim teknis adalah sebanyak 15 (lima belas) orang. Dengan anggota 
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lainnya yang terdiri dari Asisten Sekda Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kepala-kepala Bagian, Personil 

Kodim 1011, Personil Polres Kapuas, Personil Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas dan 

Personil Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.  Sebagai catatan, personil-personil yang 

tercantum dalam anggota (di luar jabatan struktual) tidak merujuk pada nama 

seseorang. 

 Di samping Tim Pengarah dan Tim Teknis, terdapat pula kesekratariatan, yang 

dalam susunan dan keanggotaannya juga duduk aktor-aktor yang juga berbasis jabatan 

struktural. Sekretariat ini diketuai oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, dibantu 

Kepala Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama sebagai sekretaris. 

Ditambah kemudian 8 (delapan) anggota lain yang terdiri dari Kepala Sub Bagian 

Badan Usaha Daerah, Kepala Sub Bagian Perencanaan Modal Perindustrian dan 

Perdagangan, Kepala Sub Bagian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 

serta 5 (lima) orang personil (langsung merujuk pada nama seseorang) lainnya. 

 

c. Mekanisme Kerja 

 Kecuali yang sudah disebutkan secara langsung dalam batang tubuh surat-

keputusan Gubernur dimaksud, mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat provinsi 

belum ditemukan mekanisme kerja yang lebih bersifat operasional – semacam standard 

operasional procedur – lainnya yang menjadi pedoman tim terkait untuk mencegah dan 

menyelesaikan sengketa tanah/lahan di tingkat provinsi. Sampai dengan bulan 

kesepuluh paska mekanisme ini ditetapkan – Oktober 2012 -- baru diselenggarakan 

pertemuan di tingkat sekretariat dalam rangka menyusun rekapitulasi data konflik. 

Belum pernah dilakukan pertemuan yang melibatkan keseluruhan anggota Tim 
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Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.39 

 Namun berdasarkan wawancara dengan narasumber, diperoleh penjelasan bahwa 

selama ini pengaduan yang masuk, yang umumnya ditujukan kepada Gubernur 

Kalimantan Tengah, didisposisikan ke Biro Administrasi Pemerintahan Umum, 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang sekaligus menjadi Sekretariat Tim 

Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Dari sini pengaduan akan dicatat untuk kemudian ditindaklanjuti. Tindaklanjut awal 

dilakukan dengan memeriksa apakah kasus serupa sudah ditangani atau belum di 

kabupaten, termasuk sejauh mana penanganannya. Sampai sejauh ini umumnya kasus 

dikembalikan ke Kabupaten/Kota, dengan menggunakan surat pengantar Gubernur 

kepada Bupati/Walikota terkait) untuk menindaklanjutinya, karena, kebetulan, seluruh 

kasus yang masuk menyangkut wilayah tugas pokok dan fungsi Pemerintah 

Kabupaten cq. Bupati.40 

 Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa Kabupaten Kapuas sebagaimana 

telah diatur oleh SK Bupati Kapuas No. 426/ADPUM Tahun 2010, telah menyertakan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Sengketa 

Lainnya Di Kabupaten Kapuas, sebagaimana yang termuat dalam Lampiran 2 surat 

keputusan yang bersangkutan. Dalam SOP dimaksud telah diatur berbagai hal mulai 

dari tatacara penerimaan pengaduan sampai kepada proses evaluasi. Selengkapnya 

adalah sebagai berikut : 

- Penerimaan Permohonan Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

Dalam rangka penyelesaian masalah konflik pertanahan dan sengketa lainnya 

permohonan yang ditujukan oleh para pihak disampaikan kepada Bupati 

Kapuas. Bupati Kapuas meneruskan permohonan tersebut kepada Tim 

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Sengketa Lainnya di 

                                                        
39 Hasil wawancara dengan Bapak Junidy Ardianson S.Hut, staf pelaksana pada Biro Administrasi 
Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah. 
40 ibid. 
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Kabupaten Kapuas 

- Koordinasi 

Setelah menerima permohonan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dan 

sengketa lainnya dari para pihak, Tim melakukan koordinasi dengan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang terkait termasuk pihak-

pihak lain yang berkepentingan dalam rangka proses penyelesaian konflik 

pertanahan dan sengketa lainnya.  

Waktu pelaksanaan maksimal : 7 hari 

- Inventarisasi dan Identifikasi Bahan, Data dan Informasi 

Tim bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan, data dan 

informasi terkait dengan upaya penyelesaian sengketa dan konflik 

pertanahan. Inventarisasi ini dilakukan dengan : 

1. Mengumpulkan/menghimpun data, bahan dan informasi terkait dengan 

masalah konflik pertanahan dan sengketa lainnya 

2. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan lain yang terkait 

dengan penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lainnya 

3. Melakukan analisa dan telaahan baik yang bersifat kebijakan maupun 

teknis dikaitkan dengan masalah sengketa yang dihadapi serta telaahan 

yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Waktu pelaksanaan maksimal : 14 hari (situasional sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi) 

- Peninjauan/Pengecekan Lapangan 

Bahan, data dan informasi yang dihimpun oleh Tim, kemudian dilakukan 

verifikasi dan validasi dengan cara melakukan peninjauan, pengecekan dan 

pengukuran di lapangan (khusus konflik tanah). Dalam rangka peninjauan, 

pengecekan dan pengukuran tersebut, Tim melibatkan unsur: 
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1. SKPD Teknis yang terkait 

2. Unsur MUSPIDA 

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas 

4. Pemerintah Kecamatan 

5. Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kapuas) 

6. Damang Kepala Adat dan klik-klik adat 

7. Pemerintah Desa/Kelurahan 

8. Tokoh masyarakat 

9. Pihak-pihak lain yang dianggap Tim berkepentingan 

Waktu pelaksanaan maksimal : 15 hari (situasional sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi) 

- Proses Mediasi 

Setelah seluruh bahan, data dan informasi terkumpul dan hasil kegiatan 

lapangan telah divalidasi dan diverifikasi, Tim memanggil masing-masing 

pihak (penggugat dan tergugat) dalam kesempatan yang berbeda, apabila 

masing-masing pihak dapat memahami, mematuhi tata cara penyelesaian 

konflik pertanahan dan sengketa lainnya yang ditawarkan oleh Tim 

selanjutnya kedua belah pihak akan dipertemukan dalam kesempatan yang 

sama yang difasilitasi oleh Tim untuk menyelesaikan konflik dan sengketa 

pertanahan yang sedang dihadapi, namun apabila tidak ada kesepakatan, 

maka Tim merekomendasikan kepada para pihak untuk menyelesaikan 

melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku 

Waktu pelaksanaan maksimal : 7 hari  

- Penyusunan Saran dan Rekomendasi Kebijakan 

Setelah dilakukan proses mediasi dilakukan baik disepakati ataupun tidak 

disepakati oleh para pihak, Tim membuat laporan seluruh hasil kegiatan 

fasilitasi penyelesaian masalah konflik pertanahan dan sengketa lainnya yang 
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dihadapi serta membuat rekomendasi tertulis kepada Bupati Kapuas. Laporan 

tersebut paling tidak harus menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dasar proses fasilitasi, yakni permohonan tertulis dari para pihak dan atau 

salah satu pihak kepada Bupati Kapuas untuk memfasilitasi penyelesaian 

konflik pertanahan dan sengketa lainnya; 

2. Kronologis langkah dan upaya yang dilakukan Tim dengan mengacu pada 

SOP penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lainnya; 

3. Hasil yang diperoleh dari proses fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan 

dan sengketa lainnya; 

4. Telaahan dan analisa Tim baik dari aspek kebijakan, yuridis dan aspek 

teknis 

5. Saran dan rekomendasi kebijakan bagi Bupati Kapuas terhadap 

penyelesaian masalah konflik pertanahan dan sengketa lainnya yang 

bersifat komprehensif dan final. 

Waktu pelaksanaan maksimal : 3 hari 

- Pelaporan 

Setelah disusun laporan dan rekomendasi kebijakan terhadap upaya 

penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lainnya, maka laporan tersebut 

disampaikan kepada para pihak dan SKPD terkait serta instansi lain yang 

berkepentingan dalam penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lainnya. 

Waktu pelaksanaan maksimal : 3 hari  

- Evaluasi 

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik 

pertanahan dan sengketa lainnya serta dalam rangka memperoleh hasil yang 

komprehensif dan final, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh 

rangkaiatan kegiatan paska pelaksanaan kegiatan fasilitasi/mediasi atar para 

pihak yang bersengketa sesuai tahapan upaya penyelesaian yang diatur dalam SOP. 
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3.3  Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sektoral 

 Seperti telah disebutkan dalam bagian terdahulu, setidaknya ditemukan 2 (dua) 

mekanisme yang dapat dikelompokkan ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa 

yang diinisiasi dan dikelola oleh instansi-instansi sektoral. Masing-masing adalah 

mekanisme ‗Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha 

Perkebunan‘ yang berakar pada kebijakan sektor perkebunan di tingkat Pusat; dan 

mekanisme ‗Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan‘ yang 

dinisiasi dan dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dalam kajian ini adalah 

mekanisme yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah 

dan Kantor Pertanahan Kabupaten. 

3.3.1 Mekanisme ‘Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan 

Usaha Perkebunan’ 

 Mekanisme penyelesaian sengketa sektor perkebunan yang ditemui di Kalimantan 

Tengah pada dasar tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang bersumber dari 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Antara lain, dalam 

Penjelasan, Umum, misalnya dinyatakan bahwa ―untuk menjamin kelangsungan usaha 

perkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh 

aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.‖ 

 Seiring dengan maraknya sengketa dalam sektor perkebunan ini,  sekitar tahun 

2008, ketika itu masih bernama Departemen Pertanian, menggagas inisiatif 

pembentukan satuan-satuan tugas yang diberi mandat untuk mengatasi gangguan 

usaha perkebunan yang mulai dirasakan turut mempengaruhi baik secara langsung 

maupun tidak langsung pada penurunan produksi. Inisiatif tersebut juga melibatkan 

berbagai instansi lain di tingkat pusat, seperti Departemen Kehutanan, Kementrian 

Lingkungan Hidup, maupun BPN. Setelah serangkaian pertemuan yang juga 

melibatkan pemerintah daerah (Propinsi) mulai dipikirkan perangkat yang dapat 



 

 

62 

memberikan perlindungan pada kegiatan perkebunan yang sudah tersebar di seluruh 

provinsi di Indonesia. Perangkat dimaksud adalah suatu mekanisme kelembagaan 

yang diharapkan berfungsi mencegah, menertibkan, menangani dan menyelesaikan 

gangguan usaha perkebunan. 

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, inisiatif yang demikian kemudian 

ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 525/2596/PP/DISBUN Perihal Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan yang 

ditujukan untuk seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus 

2010. Dalam surat ini secara eksplisit diakui terdapat masalah gangguan usaha 

perkebunan yang semakin meningkat dan perlu menjadi perhatian karena merugikan 

seluruh pihak. Berdasarkan hal ini maka seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan 

Tengah diminta untuk menyelesaikannya. Menurut informasi yang diperoleh, 

kebijakan inilah yang melatarbelakangi lahirnya mekanisme penyelesaian sengketa 

tingkat Kabupaten (dimana pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Daerah 

Kabupaten) seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sekitar 2,5 bulan kemudian lahir 

mekanisme serupa untuk tingkat provinsi, diterbitkan Keputusan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor 188.44/335/2012, yang ditandatangani Gubernur Agustin 

Teras Narang pada  tanggal 4 Nopember 2010. 

Ruang lingkup kasus yang ditangani dalam mekanisme di tingkat provinsi ini, 

untuk membedakan dengan mekanisme serupa di tingkat kabupaten, adalah dari 

locusnya yakni apabila kasus tersebut berada di daerah lintas Kabupaten/Kota dan 

lintas Provinsi (perbatasan antar provinsi). Selain itu, dibuka kemungkinan apabila ada 

permintaan dari Kepala Daerah setempat (dalam hal ini Bupati atau Walikota) kepada 

Gubernur untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan kasus dimaksud, maka 

mekanisme ini digunakan. Lebih jelasnya akan dijelaskan berikut ini. 

a.  Norma 

 Pada dasarnya, landasan hukum bagai keberadaan mekanisme penyelesaian 
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sengketa di sektor perkebunan ini, untuk Tingkat Provinsi didasari oleh keberadaan 

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/335/2010 tentang 

Pembentukan Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan 

Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan pada tanggal 4 

Nopember 2010 di Palangkaraya. Kebijakan ini dikeluarkan sekitar 2,5 bulan setelah 

keluarnya SE Gubernur untuk Bupati/Walikota. 

 Dalam SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/335/2010 tentang 

Pembentukan Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan 

Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ini diatur beberapa hal seperti apa 

yang masuk dalam lingkup Penanganan Gangguan Usaha, yaitu meliputi ; 

1. Sengketa Tanah Adat 

2. Sengketa Tanah Garapan 

3. Okupasi/penyerobotan lahan oleh masyarakat 

4. Okupasi/penyerobotan lahan oleh perusahaan 

5. Tumpang Tindih (Perusahaan Perkebunan dengan Perusahaan Perkebunan, 

Perusahaan Perkebunan dengan Perusahaan Pertambangan, Perusahaan 

Perkebunan dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), 

Perusahaan Perkebunan dengan Kepemilikan Lahan Masyarakat 

6. HGU cacat hukum 

7. Tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU 

8. Tuntutan ganti rugi 

9. Tanah masyarakat diambil alih perusahaan Belum ada kesepakatan 

10. Tanah yang diperjualbelikan 

11. Tanah masyarakat terhadap penggantian areal plasma 

12. Masyarakat menuntut pengembalian tanah 

13. Tidak ada ijin lahan 

14. Tumpang tindih alokasi lahan untuk perusahaan 

15. Masyarakat keberatan atas perpanjangan/pemberian HGU 



 

 

64 

16. Ingin memiliki lahan 

17. Ingin ikut sebagai plasma 

18. Keterlambatan konversi plasma 

19. Tuntutan nilai kredit yang tidak memberatkan 

20. Penetapan harga/sengketa TBS 

21. Menolak pembangunan perkebunan kelapa sawit 

22. Pengrusakan tanaman 

23. Penjarahan produksi 

24. Pengrusakan aset perusahaan, dan 

25. Lain-lain (kebakaran lahan dan kebun. 

Selain itu, dalam SK ini diatur tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan 

kepada tim terkait (Lampiran II dalam SK) yang meliputi : 

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pelindung/Penasehat, yang terdiri dari (1) 

Gubernur Kalimantan Tengah; (2) Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tenga; dan (3) 

Komandan Resort Militer 102 Panju Panjung) adalah memberikan arahan dan petunjuk 

lisan mapun tertulis kepada Tim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 

Sedangkan tugas, fungsi, dan kewenangan Pembina yang sekaligus adalah 

jugaKetua Umum, yang dalam hal ini dijabat oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 

adalah: 

1. Penanggungjawab kegiatan Tim pencegahan, penertiban, penanganan dan 

penyelesaian gangguan usaha perkebunan di tingkat Provinsi Kalimantan 

Tengah 

2. Menandatangani surat menyurat atau Surat Tugas Tim 

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ketua I (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah) dan Ketua II (Asisten Perekonmian dan Pembanguna  Sekretaris Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah) adalah sebagai berikut: 

1. Membantu Pembina/Ketua Umum dalam mengolah informasi terkait 
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pencegahan, penertiban, penanganan dan penyelesaian gangguan usaha 

perkebunan yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 

2. Membantu Pembina/Ketua Umum dalam menyiapkan administrasi terkait 

pencegahan, penertiban, penanganan dan penyelesaian gangguan usaha 

perkebunan yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 

3. Membantu Pembina/Ketua Umum menyiapkan data dan informasi, serta 

memberikan masukan kepada Pembina/Ketua Umum 

4. Mengkoordinasi kegiatan Tim dalam persiapan pelaksanaan tugas 

 

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pelaksana Harian, yang diketuai oleh Kepala 

Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut: 

1. Menghimpun data dan informasi terkait dengan pencegahan, penertiban, 

penanganan dan penyelesaian gangguan usaha perkebunan yang terjadi di 

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 

2. Membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat, pertemuan, 

koordinasi, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan, penertiban, 

penanganan dan penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan yang terjadi di 

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 

3. Membantu Ketua menetapkan jadual pertemuan, tempat pertemuan serta 

mengkoordinir Tim untuk melakukan checking lapangan 

4. Membantu Ketua menyiapkan bentuk-bentuk penyelesaian di lapangan 

seperti sosialisasi, pencegahan, penertiban, penanganan terhadap bentuk 

Gangguan Usaha Perkebunan 

5. Menyiapkan berita acara dan atau laporanlainnya terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

6. Mengidentifikasi terkait bentuk/jenis gangguan dan menilai tingkat eskalasi 

kasus 

7. Mengumpulkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku 
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8. Menyiapkan administrasi dan jadwal pertemuan, bahan-bahan dan kesiapan 

Tim untuk melakukan identifikasi dan checking lapangan 

 

 Satu hal lagi yang diatur dalam SK ini adalah perihal pembiayaan, dimana biaya 

yang timbul dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Kanwil/Dinas/Badan/Instansi Satuan Tugas masing-masing. 

 Sedangkan untuk tingkat kabupaten, landasan hukum yang digunakan untuk 

mekanisme ini, adalah surat edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

525/2596/PP/DISBUN Perihal Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan yang 

ditujukan untuk seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus 

2010. Dalam surat ini secara eksplisit diakui terdapat masalah gangguan usaha 

perkebunan yang semakin meningkat dan perlu menjadi perhatian karena merugikan 

seluruh pihak. Berdasarkan hal ini maka seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan 

Tengah diminta untuk menyelesaikannya, 

 Dalam SE Gubernur ini penyelesaian kasus dihimbau dilakukan dengan cara 

musyawarah mufakat sehingga menguntungkan seluruh pihak. Untuk kepentingan ini, 

maka Bupati/Walikota diminta membentuk Tim yang melibatkan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sampai pada satuan perangkat terendah, SKPD, Damang Kepala Adat 

dan Masyarakat secara khusus yang berada di wilayah perkebunan. 

 Dalam surat ini juga, dihimbau untuk mengacu pada UU dan Peraturan yang 

berlaku dalam mengeluarkan ijin usaha perkebunan, memberikan pembinaan, teguran 

dan sanksi terhadap investor yang tidak mengikuti dan menaati peraturan. Berikut 

menyelesaikan sedini mungkin berbagai permasalahan yang timbul. Serta melaporkan 

kepada Gubernur Kalimantan Tengah mengenai pelaksanaan dan hasil penyelesaian 

dari setiap permasalahan. 

 Atas dasar SE ini, maka di kabupaten, khususnya Kabupaten Kapuas, dibangun 

mekanisme penyelesaian sengketa (yang tidak hanya mengenai persoalan gangguan 
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usaha perkebunan namun lebih luas dari pada itu) dengan landasan hukum Surat 

Keputusan Bupati Kapuas No. 426/ADPUM Tahun 2010 tentang Tim Fasilitasi dan 

Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan serta Sengketa Lainnya di Wilayah 

Kabupaten Kapuas, dibawah kelola Pemerintah Daerah Kabupaten, seperti dijelaskan 

pada sub bab sebelumnya. 

 

b.  Aktor 

 Dalam susunan dan keanggotaan tim di tingkat provinsi, seperti tercantum dalam 

lampiran SK Gubernur No 188.44/335/2010 yang menjadi landasan hukum dari 

kelembagaan ini, duduk aktor-aktor berbasiskan jabatan struktural dalam Pemerintah 

Provinsi. Dimana Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah  bersama Kepala Kepolisian 

Daerah Kalimantan Tengah dan Komandan Resort Militer 102 Panju Panjung menjadi 

Pelindung/Penasehat. Sementara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 

menjadi Pembina/Ketua Umum, dibantu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah sebagai Ketua I dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda sebagai 

Ketua II. Sementara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 

sekretaris dalam tim ini. Ditambah 16 (enam belas) anggota dari Asistem Sekda, Asisten 

Koren Panju Panjung, Asisten Intel Kejati, Karo Polda, Kepala Kantor Wilayah BPN, 

Kepala Bappeda, Kepala BLH, Kepala BPMD, Kepala BKPM, Kepala Biro Hukum 

Sekda, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Biro terkait. 

 Sementara sebagai Pelaksana Harian ditetapkan diketuai oleh Kepala Dinas 

Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, dibantu oleh Kepala Bidang Perlindungan 

Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai 

Sekretaris I; dan Kepala Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan  Dinas Perkebunan 

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Sekretaris II.  Pelaksana Harian ini ditambah 3 

(tiga) orang anggota lain yaitu Asisten Intel Korem Panju Panjung Kalmantan Tengah, 
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Kadit Serse Polda Kalimantan Tengah dan Kadit Binmas Polda Kalimantan Tengah. 

 

c.  Mekanisme Kerja 

 Pada tingkat provinsi tidak ditemukan mekanisme kerja dari tim terkait untuk 

mencegah, menertibkan, menangani dan menyelesaikan gangguan usaha perkebunan 

secara tertulis. Seperti diungkapkan Bapak Abdul Wahab, Kepala Seksi Pengamanan 

Usaha Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini: 

―Kami belum memiliki SOP, karena menunggu pedoman dari Pusat. Katanya di Pusat 

masih dirancang tapi belum diturunkan.‖ 

 Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber diperoleh gambaran secara 

umum mekanisme kerja di mana diawali dengan pengaduan masuk yang dilengkapi 

dengan berkas pendukung. Berkas inilah yang dikaji sampai dengan pembentukan tim 

jika diperlukan. Tim sendiri baru dapat turun ke lapangan jika ada instruksi dari 

Gubernur. Tim akan turun ke lapangan untuk verifikasi informasi dan kemudian 

melahirkan rekomendasi. Namun umumnya kasus dikembalikan kepada daerah 

terkait, karena masalah yang disengketakan memang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi Pemerintah Kabupaten cq. Bupati. 

 

3.3.2 Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 

 Restrukturisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilakukan pada tahun 

2006 melahirkan mandat baru untuk institusi ini. Melalui Peraturan Presiden No.10 

Tahun 2006 mengenai Badan Pertanahan Nasional, institusi ini diberikan amanah untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan 

sektoral. Dalam amanah tersebut, institusi pemerintahan non-departemen yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini, ke depan diharapkan 

dapat juga melakukan pengkajian dan penanganan masalah sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan yang menjamur di NKRI. Sehingga, dibentuklah organ khusus 
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dalam BPN yang berwenang kuat dalam menangani sengketa dan konflik pertanahan. 

Demikian pula yang terjadi di Daerah. Berdasarkan Peraturab Presiden Nomor 10 

Tahun 2006 ditegaskan struktur BPN bersifat vertical. Oleh sebab itu urusan 

penanganan konflik dan sengketa di daerah diletakkan secara langsung di bawah 

Kepala Kantor Pertanahan Wilayah (Propinsi) atau Kabupaten/Kota. Untuk Kantor 

Wilayah BPN tingkat Propinsi, dibentuk Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa 

dan Konflik Pertanahan, sedangkan pada setiap Kantor Pertanahan tingkat 

Kabupaten/Kota dibentuk Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara41. Lebih jelasnya 

mengenai mekanisme ini diuraikan sebagai berikut. 

 

a.  Norma 

 Dasar kebijakan utama yang menjadi konsideran pembentukan Bidang Pengkajian 

dan Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan ini adalah Peraturan Presiden No.10 

Tahun 2006 sebagai turunan dari Tap MPR No. IX/MPR/2001 yang memandatkan 

percepatan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Dalam Perpres 

tersebut diatur beberapa hal, seperti : 

Pasal 1, ayat 1 diatur mengenai kedudukan BPN sebagai lembaga pemerintah non 

departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden  

Pasal 2, disebutkan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral 

Pasal 3 disebutkan bahwa BPN akan menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;  

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; 

c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan; 

d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan 

                                                        
41 Lihat Pasal 4, 27,32 dan 53 dalam Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 
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e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di 

bidang pertanahan; 

f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum; 

g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; 

h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-

wilayah khusus; 

i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 

Negara/daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan; 

j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah; 

k. Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain; 

l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di 

bidang pertanahan;  

m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan 

n. Pengkajian dan penanganan masalah sengketa, perkara dan konflik di 

bidang pertanahan; 

o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan; 

p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; 

q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumberdaya manusia di bidang 

pertanahan; 

r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan; 

s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang 

pertanahan; 

t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau 

badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang- undangan 

yang berlaku. 

Pasal 21, yang mengatur mengenai Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan 
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Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan 

fungsi BPN yang berada di bawah dan bertanggaung jawab kepada Kepala dan 

dipimpin oleh Deputi. 

Pasal 22, yang mengatur mengenai tugas Deputi Bidang Pengkajian dan 

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan untuk merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan 

konflik pertanahan 

Pasal 23, yang mengatur fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan 

Sengketa dan Konflik Pertanahan, sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa 

dan konflik pertanahan; 

b. Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa dan 

konflik pertanahan; 

c. Penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan 

non hukum; 

d. Penanganan perkara pertanahan; 

e. Pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik 

pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya; 

f. Pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan 

pertanahan; 

g. Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang 

dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

 Untuk kantor wilayah BPN di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, dikeluarkan 

Keputusan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, yang mengatur beberapa hal sebagai berikut: 

 Pasal 53, mengatur mengenai Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara yang bertugas 
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menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan 

 Pasal 54, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan 

b. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan 

c. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara 

hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan 

alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk 

mediasi, fasilitas dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan 

putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan 

dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum 

dengan tanah. 

d. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan 

e. Pelaporan penangan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara 

pertanahan 

 Pasal 55 dan 56, mengatur mengenai tugas sub seksi sengketa dan konflik 

pertanahan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

 

b. Aktor  

 Dengan struktur BPN yang bersifat vertikal, urusan penanganan konflik dan 

sengketa diletakkan secara langsung di bawah Kepala Kantor Pertanahan Wilayah, atau 

lebih tepatnya berada di Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik 

Pertanahan (level Provinsi) atau Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (level 

Kabupaten/Kota). Mengenai kejelasan posisi seksi ini di dalam struktur organisasi 

Kantor Pertanahan tingkat Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 
Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Tingkat Kabupaten/Kota 
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 Dalam gambar dimaksud terlihat bahwa Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara 

Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten terdiri dari 2 ( dua ) Sub Seksi yaitu : 
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a. Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan yang mempunyai tugas 

menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politk 

terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan 

dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum 

dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, 

fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik; 

b. Sub Seksi Perkara Pertanahan, yang mempunyai tugas menyiapkan 

penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, 

usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara 

orang dan atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan 

lembaga peradilan. 

Jelas tergambar bahwa mandat besar memang diletakkan dalam urusan baru BPN 

ini karena di sanalah nasib ribuan bahkan jutaan korban sengketa dan konflik 

pertanahan ditentukan. 

 

c. Mekanisme Kerja 

 Sebagai regulasi implementatif dari kebijakan seperti dijabarkan di atas telah 

dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penanganan Penyelesaian Masalah Pertanahan, sebagai berikut : 

- Pengajuan Pengaduan 

Pelapor dapat mengadukan masalah pertanahan (meliputi permasalahan 

teknis42, sengketa43, konflik44 dan perkara45 pertanahan) yang memerlukan 

                                                        
42 Permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau Kantor Pertanahan 
WIlayah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme 
penanganan yang belum sempurna (Juknis No.01/Juknis/D.V/2007 Tentang Pemetaan Masalah dan 
Akar Masalah Pertanahan) 
43 Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi atara orang perorangan 
dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan 
dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status 
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pemecahan atau penyelesaian, ke Kantor Pertanahan Wilayah. Pengaduan 

dapat disampaikan secara lisan atau tertulis di loket pengaduan, baik oleh si 

pelapor sendiri maupun melalui kuasa hukumnya.  

Pengaduan yang masuk, kemudian akan dicatat oleh petugas yang berjaga di 

loket dalam buku register keluhan/pengaduan. Petugas di loket kemudian 

mengkaji tentang substansi laporan untuk kemudian mengidentifikasi 

apakah laporan pengaduan ini merupakan kewenangan Kantor Pertanahan 

Wilayah atau tidak. Permasalahan pertanahan masuk dalam kewenangan, 

sejauh sesuai dengan tipologi permasalahan yang klasifikasinya adalah 

sebagai berikut : 

1.  Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 

pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah 

tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun 

yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu 

2.  Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai 

atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan 

pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan 

anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan 

3. Batas atau letak bidang tanah yaitu perbedaan pendapat, nilai 

kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui 

satu pihak yang telah ditetapkan oleh BPN RI maupun yang masih 

                                                                                                                                                                                   
keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan 
atas bidang tanah tertentu (ibid) 
44 Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok 
masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), 
masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau 
status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status 
Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan 
atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. (ibid) 
45 Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan 
peradilan. (ibid) 
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dalam proses penetapan batas 

4. Pengadaan Tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi 

atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses 

pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan 

pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi 

5. Tanah obyek Landreform yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 

pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status 

penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan 

subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform 

6. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir yaitu perbedaan persepsi, 

pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang 

kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah 

partikelir yang dilikuidasi 

7.  Tanah Ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 

kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di 

atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun 

yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain. 

8.  Pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 

pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang 

berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai 

prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu 

7. Tanah Ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 

kepentingan  

Apabila ternyata substansi berada di luar wewenang Kantor Pertanahan 

Wilayah, maka petugas di loket harus memberikan penjelasan kepada 

Pelapor/Pengadu bahwa materi pengaduan yang disampaikannya bukan 

kewenangannya dan menyarankan untuk menyampaikan pengaduannya 

kepada instansi yang berwenang. 
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Namun, apabila substansi berada di dalam wewenangnya, maka petugas 

akan mewawancarai lebih lanjut si pelapor. Kemudian pelapor diminta 

mengisi blanko pengaduan, didampingi oleh petugas dalam pengisiannya. 

Petugas juga menerima seluruh bukti-bukti yang dilampirkan, untuk 

kemudian meneruskan ke bagian Tata Usaha. Petugas harus membuat tanda 

terima untuk diserahkan kepada pelapor, dan membuat berita acara laporan 

pengaduan. 

- Penanganan Pengaduan  

Setelah Petugas Loket menyerahkan berkas Laporan Pengaduan kepada Tata 

Usaha Kantor Pertanahan Wilayah, kegiatan yang dilakukan oleh bagian 

tersebut adalah adalah sebagai berikut :  

-  Menerima dan mengagendakan pengaduan 

-  Meneliti identitas subyek dan obyek pengaduan 

-  Membaca dan memahami isi/materi pengaduan 

-  Mendistribusikan laporan pengaduan kepada Kelompok Analis 

Kelompok Analis yang terdiri dari beberapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan fungsinya sebagai Penyidik 

bukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari (struktural), 

selanjutnya meneliti berkas dimaksud untuk :  

-  Mengetahui dan menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak 

pidana/simpul pidana dalam pengaduan tersebut 

-  Memahami dan menganalisa apakah permasalahan tersebut masuk 

dalam kategori masalah yang mempunyai sifat strategis dan/atau 

sudah menjadi perhatian publik 

-  Membuat telaahan terhadap permasalahan dan memberikan masukan 

atau saran tindak untuk langkah penyelesaiannya 

- Menyerahkan berkas pengaduan beserta rekomendasi hasil penelitian 
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masalahnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah 

Kepala Kantor Wilayah kemudian memberikannya ke Kepala Bidang/Seksi 

terkait. Setelah berkas diterima, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut :  

-  Membaca dan memahami semua isi pengaduan  

-  Memerintahkan dan memberikan petunjuk kepada staf yang 

berwenang 

-  Apabila dipandang perlu dan mendesak, KaBid/KaSi terkait dapat 

langsung menetapkan dan memerintahkan staf yang bersangkutan agar 

laporan pengaduan tersebut segera digelar dengan menentukan waktu 

dan tempat Gelar Perkara46, termasuk menandatangani undangan rapat 

dimaksud 

Staf terkait, setelah menerima berkas maka akan melakukan : 

-  Memahami maksud perintah dan petunjuk dari KaBid/KaSi 

-  Mempelajari materi pengaduan 

-  Meneliti dan mengambil langkah-langkah penanganan pengaduan 

-  Melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada KaBid/KaSi 

Jadi, intinya setelah berkas masuk ke loket pengaduan, mekanisme 

berikutnya adalah cek lapangan untuk menentukan apakah objek yang 

disengketakan sesuai dengan yang diadukan, Setelah itu, umumnya pihak 

yang menjadi terlapor akan dipanggil untuk dimintakan keterangannya. 

Kemudian dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap hasil 

keseluruhan proses yang telah dilakukan sebelumnya. Langkah selanjutnya 

diadakan Gelar Perkara untuk menentukan sikap lebih lanjut dan langkah 
                                                        
46 Gelar Perkara merupakan kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyaji untuk mendalami dan 
atau pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenai masalah pertanahan, 
langkah-langkah penanganan dan penyelesaiannya dalam suatu diskusi di antara para peserta gelar 
perkara untuk mencapai suatu kesimpulan. Lebih lengkapnya mengenai hal ini lihat Juknis 
No:03/Juknis/D.V/2007 tentang Penyelenggaraan Gelar Perkara 
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apa yang harus, termasuk pilihan diselesaikan dengan mediasi atau dibawa 

ke pengadilan. Mediasi juga dapat dilakukan beberapa kali tergantung 

seberapa peliknya kasus. Mekanisme seperti yang dijabarkan di atas, bersifat 

dinamis, terutama untuk Kantor Pertanahan Wilayah, karena sebenarnya 

pengaduan ditangani berdasarkan kreatifitas yang diinisiasi masing-masing 

Kantor Pertanahan Wilayah. 

- Penyelesaian Perselisihan 

Kantor Pertanahan Wilayah juga dapat melakukan mediasi sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution). Dalam hal ini institusi 

memerankan diri sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan 

masalah, dengan prosedur yang disepakati bersama, berdasarkan prinsip 

win-win solution sehingga memuaskan semua pihak. Untuk memerankan 

mediator institusi ini menyelenggarakan peningkatan kapasitas khususnya 

untuk mediasi bagi jajaran stafnya. 

Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi (termasuk sepakat untuk 

‗tidak sepakat‘), akan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi, dilengkapi 

dengan laporan hasil mediasi, yang ditandatangani para pihak dan mediator 

agar memiliki kekuatan mengikat. 

Dalam kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka alternatif 

penyelesaiannya adalah melalui pengadilan. Kantor Pertanahan Wilayah di 

sini bertugas menghadiri proses perkara pertanahan di lembaga peradilan 

dan menindaklanjuti pelaksanaan putusan pengadilan yang menyangkut 

perkara pertanahan. 
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3.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa versi Masyarakat Sipil 

3.4.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa versi Kelembagaan Adat Dayak 

 Selain mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas, 

Kelembagaan Adat Dayak juga diberikan mandat dan wewenang untuk menangani 

dan menyelesaikan segala sengketa, termasuk di dalamnya sengketa agraria, mulai dari 

tingkat yang paling lokal yaitu Desa/Kelurahan sampai kepada tingkat yang lebih 

tinggi. Dalam hal ini Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat 

Desa/Kelurahan dan Kecamatan-lah yang menerima mandat menyelesaikan segala 

sengketa. Lebih jelasnya mengenai hal ini akan dijabarkan secara singkat sebagai 

berikut. 

a.  Norma 

 Mekanisme  penyelesaian sengkata yang menggunakan kelembagaan adat ini 

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Masalah ini secara khusus 

diatur pada Bab X mengenai Penyelesaian Sengketa. Dalam bagian ini diatur hal-hal 

terkait kelembagaan adat Dayak dalam menyelesaikan sengketa. Diawali dengan Pasal 

27 yang mengatur mengenai mandat penyelesaian sengketa ini, yang menyebutkan 

bahwa : 

Ayat 1 

Sengketa Adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, 

baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk 

diterima, diperoses dan diputuskan. 

Ayat 2 

Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan 

pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara 

musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, 

baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan 
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Ayat 3 

Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan 

Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk 

diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat 

Kecamatan 

Mandat ini ditegaskan kembali dalam Pasal 9 tentang Fungsi Damang Kepala 

Adat, ayat 1 yaitu : 

Fungsi Damang Kepala Adat adalah: 

a. Mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, 

kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamanangan yang 

dipimpinnya; 

b. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa 

berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan 

c. Sebagai penengah dan pendamai  atas sengketa yang timbul dalam masyarakat 

berdasarkan hukum adat 

Ditegaskan kembali pada Pasal 10 ayat 1 di mana diantaranya Damang Kepala 

Adat mempunyai hak dan wewenang menyelesaikan perselisihan yang menyangkut 

adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat di atas tanah. Sebagai catatan 

bahwa dalam pasal 1 dijelaskan bahwa hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama 

maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumberdaya 

alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam 

hutan di luar tanah adat. 

Terkait wewenang Fungsionaris Lembaga Kedamangan (yang terdiri dari 

Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang kepala Adat, Mantir Perdamaian Adat 

Kecamatan dan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan), Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di 

Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan di pasal 5 sebagai berikut : 
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a. Mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan 

pembagian tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya 

b. Memberikan rekomendasi tertulis dalam hal adanya pengalihan atau 

pelepasan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah kepada pihak lain 

c. Dalam hal pengalihan atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada huruf b 

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

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

adat tersebut kembali kepada pemegang hak adat sebelumnya dan 

penggunaan selanjutnya harus berdasarkan persetujuan baru 

d. Memberikan sanksi berupa tidak diakuinya kepemilikan secara adat, apabila 

ternyata tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut tidak 

diinventarisir bahkan diterlantarkan berturut-turut selama 6 (enam) tahun 

terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini 

e. Mendorong masyarakat Adat Dayak setelah melakukan inventarisasi agar 

dilanjutkan dengan mendaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai 

menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria 

Bahkan dalam kebijakan disebutkan secara eksplisit bahwa keputusan adat 

bahkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam 

penyelesaian perkara, seperti termaktub pada pasal 29, Perda No 16 Tahun 2008. 

 

b.  Aktor 

 Aktor utama dalam penyelesaian sengketa pada mekanisme ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Tingkat Desa/Kelurahan, adalah 

forum gabungan para Mantir/Let Adat atau perangkat pembantu Damang 

yang berada di tingkat Desa/Kelurahan, yang berfungsi sebagai peradilan 

adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan 
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hukum adat Dayak di wilayah desa/kelurahannya. 

2.  Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan, adalah forum 

gabungan para Mantir/Let Adat atau perangkat pembantu Damang yang 

berada di tingkat Kecamatan, yang berfungsi sebagai peradilan adat yang 

berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum 

adat Dayak di wilayah kecamatannya. 

Jumlah Mantir/Let Adat ini adalah sebanyak 3 orang per Desa/Kelurahan dan 

Kecamatan. Mantir/Let Adat ini diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 

Bupati/Walikota atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak 

Kabupaten/Kota, dengan masa bakti 6 (enam) tahun dengan ketentuan usia tidak 

melebihi 65 (enam puluh lima) tahun 

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan ini dipimpin oleh 

Damang Kepala Adat. 

 

c.  Mekanisme Kerja 

 Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat oleh 

Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan 

sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamangan masing-

masing. 

 Namun ada beberapa hal yang diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 16 Tahun 2008 terkait mekanisme, seperti diantaranya mengenai 

-  Proses Pengambilan Keputusan 

  Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Kecamatan akan 

menyelesaikan kasus atau sengketa apabila suatu kasus atau sengketa tidak 

dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat 

Desa/Kelurahan. Dengan kata lain Kerapatan Mantir Perdamaian Adat 
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tingkat Desa/Kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama, dan 

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan 

peradilan adat tingkat akhir 

  Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah 

didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let 

Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat 

para pihak 

  Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat dapat dikenakan 

sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan 

mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat 

  Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan 

telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, 

maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya 

terakhir dengan melaksanakan ―Sumpah Adat‖ yang berlaku di wilayah 

kedamangan bersangkutan 

- Jenis Sanksi 

  Nasehat/Teguran secara lisan dan/atau tertulis 

  Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis 

  Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi 

  Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar 

adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka 

waktu tertentu 

  Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan 

sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam 

jangka waktu tidak terbatas 

  Pencabutan gelar adat 

  Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat 
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- Secara khusus terkait sanksi telah diatur dalam Hukum Adat Suku Dayak Ngaju. 

Berikut ini beberapa contoh kasus sengketa terkait agraria dan sanksinya:47 

  Singer Pali Karusak Hinting (Denda Adat Kerusakan Hinting Pali) 

Hinting pali adalah bagian dari kepercayaan (ritual adat), dapat dipasang di 

lading, di muka rumah atau di sungai, berkaitan dengan penangkal hama 

padi, ritual pesta atau ritual sesudah kematian selama 3, 7, 14 dan 21 hari 

masing-masing menurut keperluan ditandai dengan rentangan tali pendek 

atau panjang, pancangan tombak, gantungan daun sawang yang ditandai 

dengan kapur putih dan lain-lain. Barang siapa mengejek atau merusak 

hinting pali itu sebelum waktunya, akan dituntut denda adat sebasar 15-30 

kati ramu ditambah dengan biaya pesta damai potong ayam seperlunya, 

yang pada hakekatnya mendamaikan diri terhadap unsur roh gaib 

  Singer Tetes Hinting Bunu (Denda Adat Menghentikan Permusuhan) 

Salah satunya untuk mengakhiri permusuhan antara manusia perorangan 

atau antar kelompok. Dengan mengadakan upacara pesta adat potong 

hewan besar seperti babi, sapi atau kerbau di hadapan orang banyak, melalui 

behas tawur mengundang unsur taluh/roh gaib dan ilmu tertentu, diundang 

atau dijemput pula unsur ilah-ilah penguasa lingkungan langit, bumi dan air 

diminta ikut serta menghakimi atau menyaksikan sumpah/janji. Dalam 

pesta adat makan bersama ini dilaksanakan acara khusus yang disebut sapa 

sumpah pasak taguh malentup awing baluh, hatetk uei, malabuh batu, marapak 

ijang pahera, hatawur uyah kawu, hatindik sawang bungai, mamapak baji/paku hai 

intu batang kayu bagita’ hati dengan hakekat bersama pihak yang pernah 

bermusuhan, saling tidak akan dendam, saling membasuh rasa bermusuhan.  

  Singer Kerusak Pahewan, Karamat Rutas dan Tajahan (Denda Adat Kerusakan) 

Barang siapa merusak pahewan, karamat, tajahan – atau petak rutas yaitu 

                                                        
47 Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Propinsi Kalimantan Tengah, 1996 
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tempat-tempat yang dianggap sudah mempunyai makna tertentu dalam 

kepercayaan atau harapan seperti tersebut di atas akan dikenakan hukuman 

denda berdasarkan pasal ini. Menurut pola pandangan leluhur, bahwa 

mahluk manusia harus berlaku sopan santun, juga terhadap unsur-unsur roh 

gaib yang tidak Nampak itu telah diatur agar bermukim di tempat-tempat 

tertentu. Kalau mereka diganggu, berarti akan merusak kelestarian 

lingkungan. 

Jika seseorang atau beberapa orang yang mengejek atau membakar, 

menebas, menebang pohon di situ atau mencuri barang dari ―rumah‖ di 

sana (keramat) akan dituntut hukuman sebesar 15-30 kati ramu untuk waris 

atau untuk kampung yang paling dekat tempat itu dilaksanakan sama 

dengan Singer Kebun Karusak Kubur, Sandung Pantar 

  Singer Rampas Takau Ramu Ruar Huma (Denda Adat Curi-Rampas Barang di 

Luar Rumah) 

Barang milik orang di luar rumah, hilang dicuri orang lain, pemiliknya 

memberitahukan kehilangan itu kepada Ketua Adat setempat. Pendurinya 

diancam hukuman 15-130 kati ramu, dapat ditambah kalau nilai barang itu 

tinggi dan sisa barang itu sengaja dirusaki. Dapat diringankan kalau barang 

itu dikembaikan sebahagian atau seluruhnya dalam keadaan baik, ditutup 

dengan pesta adat yang ditanggung oleh pihak pencuri. 

  Singer Nalinjam Bahu Himba Balik – Uwak (Denda Adat Pinjam Bekas Ladang 

Hutan Perawan) 

Misalkan si A berladangmembuka hutan perawan, menebang kayu-kayu 

besar, suatu pekerjaan yang sukar. Tahun berikutnya atau beberapa tahun 

belum digarap ulang olehnya. Garapan tahap kedua itulah yang disebut 

balik uwak sebagai hak jasa A pada garapan pertama. Jika B mau menggarap 

bekas lading itu dia wajib membayar jasa A selaku penggaran terdahulu sebesar : 
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o Pemberian sukarela 

o Beras + Ayam Putih + Batu Asahan + Besi Parang + Beliung + Manas Lilis 

Hak bekas ladang itu berikutnya sesudah digarap B satu atau dua tahun 

kembali menjadi hak si A seterusnya. 

  Perkara Takian Pulau Bua Helu/Keleka (Perkara Merebut Kebun Buah-buahan 

Warisan) 

Si A memelihara kebun buah-buahan yang ditanam oleh beberapa generasi 

yang lalu sejalan dengan riwayat turunan anak cucu pada umumnya semua 

mempunyai hak warisan dengan hasil buah tersebut. Biasanya orang yang 

merawatnya atau yang paling dekatlah yang paling tahun silsilah para 

pewarisnya, tetapi tidak menutup kemungkinan dia berusaha menanam 

pohon-pohon baru di sekitarnya untuk mengelabui atau menggelaplan 

kebun warisan orang banyak. Tidak jarang pula pihak-pihak B ikut untuk 

meluruskan hal yang sebenarnya dengan pihak C, untuk membawa 

keterangan dan berambisi yang berbeda sehingga terjadilah suatu kasus 

yang berbelit-belit 

Kasus demikian sangat menuntut kemampuan para Mantir Adat dan 

Pemangku Adat. DIperlukan hasil komisi yang teliti, penyaksian yang luas. 

Sifat, ambisi dan latar belakang yang berperkara, serta pendapat umum 

setempat sebagai bahan mantir dan pemangku adat untuk 

mempertimbangkan. Ditunjang dan diandalkan dengan mekanis bersumpah 

secara adat untuk warisan leluhur 

- Lain-lain 

Dalam setiap penyelesaian kasus atau sengketa adat atau pemberian sanksi adat 

harus dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam surat keputusan serta 

diumumkan kepada masyarakat 
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3.4.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Versi Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil 

cq. Sekretariat Bersama 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diperoleh informasi 

bahwa 11 (sebelas) organisasi masyarakat sipil telah bergabung dalam Sekretariat 

Bersama (SekBer) untuk menginisiasi Posko pengaduan dan penanganan konflik 

Agaria/ Sumber Daya Alam (SDA). Inisiatif yang diumumkan ke publik pada bulan 

Januari 2013 ini dilatarbelakangi dengan keprihatinan aktor-aktor yang tergabung 

dalam organisasi masyarakat sipil dalam menyikapi dan menindaklanjuti berbagai 

pengaduan oleh kelompok masyarakat terkait sengketa yang dihadapinya. Berdasarkan 

hal tersebut, maka didirikan SekBer yang bertujuan untuk mencoba membantu 

melakukan tindakan advokasi untuk mendorong penyelesaian persoalan yang sering 

terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan (perkebunan, tambang, 

kayu/HPH) dan lembaga swasta/pemerintah yang bertanggungjawab atas taman 

nasional atau program konservasi termasuk proyek REDD di Kalimantan Tengah.  

.  Pada intinya inisiasi yang dirumuskan ini berada pada level upaya awal 

penanganan konflik yang terdiri dari : 1) Posko Pengaduan Kasus; 2) Pemberian 

Bantuan Awal, dan 3) Penanganan Kasus Lebih Lanjut. Secara lebih jelas mengenai 

mekanisme akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Norma 

 Norma yang digunakan untuk melandasi mekanisme ini adalah kesepakatan dari 

organisasi-organisasi masyarakat sipil Kalimantan Tengah yang memiliki keinginan 

dan kepedulian yang sama untuk melakukan upaya advokasi dalam mencoba menahan 

laju perampasan tanah yang kian meningkat serta pematauan terhadap praktek 

kejahatan kehutanan. Mereka berkumpul dan bersepakat untuk membangun Posko 

pengaduan dan penanganan konflik Agraria/ Sumber Daya Alam (SDA), termasuk 

mekanisme kerjanya dan segala kelengkapan kelembagaan lainnya. 
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b.  Aktor 

 Terdapat 11 organisasi masyarakat sipil yang menginisiasi dan terlibat dalam 

pengelolaan SekBer ini, yaitu : 

1. Walhi Kalteng 

2. Save Our Borneo (SOB) 

3. Yayasan Betang Borneo (YBB) 

4. Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan(Pokker SHK) 

5. Lembaga Dayak Panarung (LDP) 

6. Yayasan Petak Danum (YPD) 

7. KKP Palangkaraya 

8. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng  

9. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kalteng  

10. Sahabat Lingkungan Kalteng (Salingkate) 

11. Front Mahasiswa Nasional (FMN)  

Namun ke depan tidak menutup kemungkinan jumlah organisasi maupun individu 

yang terlibat akan semakin besar seiiring dengan dibukanya kesempatan untuk hal 

tersebut. 

Saat ini, SekBer memiliki susunan pengurus yang terdiri atas Dewan 

Pertimbangan  sebagai penanggungjawab (board) dan Sekretariat sebagai pelaksana 

kerja harian. Keanggotaan Dewan Pertimbangan adalah setiap ketua atau direktur 

masing-masing lembaga dan organisasi. Sedangkan, untuk sekretariat (saat ini 

diletakkan di WALHI) akan ditunjuk utusan dari tiap lembaga dan organisasi berdasar 

kebutuhan dan kemampuan yang telah diputuskan. Kemudian dibentuk beberapa tim 

kerja yang memiliki tugas khusus, yaitu tim investigasi, tim verifikasi, tim advokasi, 

dan tim kampanye.  
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Berikut gambaran kepengurusan SekBer : 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Leaflet SekBer  

 

c.  Mekanisme Kerja 

 Mekanisme kerja di sini terbagi menjadi mekanisme pengaduan serta 

penanganan. Mekanisme pengaduan menjelaskan aturan tentang bagaimana SekBer 

menyikapi berbagai pengaduan yang disampaikan masyarakat. Sedangkan, mekanisme 

penanganan adalah perihal bagaimana menindaklanjuti suatu kasus/konflik.  

Mekanisme Pengaduan di dalam SekBer 

Adapun tahapan pekerjaan yang digunakan dalam menyikapi pengaduan, antara 

lain : 

1. Tahap Verifikasi  

Verifikasi sebagai pekerjaan untuk memeriksa suatu aduan yang masuk, 

dibutuhkan untuk mempelajari tentang proses lahirnya masalah berikut 

perkembangannya. Satu hal yang menjadi syarat bahwa aduan kasus dari 

masyarakat haruslah bersifat kolektif atau menjadi persoalan umum dan 

berdampak buruk pada kehidupan mayoritas warga, dan bukan merupakan 

masalah orang per orang, keluarga, atau golongan minoritas dari warga.  

Dewan  

Pertimbangan 

Sekretariat 

Tim Advokasi Tim Verifikasi Tim Investigasi Tim Kampanye 
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Point penjelasan yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi ini adalah  

a.  Proses lahirnya konflik (kronologis kasus) 

b.  Gambaran umum lokasi konflik 

c.  Upaya yang pernah atau sedang dilakukan oleh warga dan perusahaan 

dalam menghadapi kasus yang ada 

d.  Situasi umum warga dalam menghadapi kasus (baik yang pro maupun 

yang kontra beserta tindakan yang telah atau sedang mereka jalankan 

di tengah masyarakat) 

e.  Bentuk-bentuk pelanggaran, intimidasi, dan tindakan yang pernah dan 

sedang dilakukan perusahaan terhadap warga. 

 

2. Tahap Studi dan Analisa Singkat 

Tahap ini dilakukan setelah mendapatkan data dan informasi awal, baik dari 

aduan masyarakat maupun hasil riset yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Tujuannya adalah coba memahami kasus sebagai dasar dalam menyusun 

tindakan untuk menanganinya.  

Hal yang dapat dijadikan salah satu bahan materi dalam melakukan studi 

agar kita dapat melahirkan sebuah analisa dalam menjawab tantangan akan 

meningkatnya perampasan tanah adalah : 

a.  Situasi umum yang sedang berkembang di tingkat nasional dan daerah 

yang  dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan mayoritas 

masyarakat Kalimantan Tengah (khususnya yang terkait dengan 

perampasan tanah).   

b.  Kedudukan dan pola hubungan antara pemerintah nasional dan lokal 

dengan perusahaan dalam hal penanganan atas konflik yang muncul di 

masyarakat. 
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c.  Simpulan atas pengalaman kita bersama dalam mendampingi/ 

advokasi kasus-kasus masyarakat,  

 

Mekanisme Penanganan Konflik di dalam SekBer 

Secara umum, tahapan pekerjaan yang akan dilakukan dalam konteks 

penanganan di dalam Sekber ini adalah:  

1.  Pembentukan tim investigasi  

Tim investigasi dibentuk untuk melakukan pemeriksaan ulang (cross-check) 

di lapangan atas konflik yang mencuat di masyarakat. Tim ini 

beranggotakan 3 - 5 orang dan akan berada di lapangan selama 1 - 2 minggu. 

Tugas utama yang akan dijalankan adalah melakukan investigasi 

(penyelidikan/pemeriksaan) dan mendalami terjadinya konflik, serta 

mempelajari tentang situasi obyektif wilayah dan masyarakat.  

Informasi awal yang didapatkan dari tim verifikasi atau aduan warga dapat 

menjadi bahan untuk dikembangkan melalui interaksi langsung dengan 

beberapa warga desa, baik melalui metode kunjungan rumah ke rumah (door 

to door) atau menggelar pertemuan warga. Hasil yang diharapkan dari 

pekerjaan tim investigasi ini, adalah data dan informasi tentang : 

a. Kondisi umum kehidupan warga secara ekonomi  

b. Kondisi hidup petani  

c. Keadaan sosial dan budaya  

d. Kondisi kesehatan dan sanitasi warga  

2. Pembentukan tim advokasi 

Tim advokasi bertujuan untuk memberikan pendampingan, khususnya yang 

berkaitan dengan masalah hukum. Selain bertugas sebagai kuasa 

pendamping bagi warga dalam rangka menyelesaikan kasus lewat jalur 
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hukum, tim advokasi ini diharapkan juga dapat bertugas untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman pada warga, baik yang berkenaan dengan 

kasus yang ada maupun hal lain yang perlu diketahui sebagai antisipasi atau 

dasar penguat semangat warga dalam menghadapi ancaman dan tindakan 

yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, maka 

anggota dari tim advokasi diantaranya harus berasal dari pengacara atau 

praktisi hukum. dan harapannya juga memiliki jaringan baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional.   

3. Penyusunan rencana aksi dan kampanye publik 

Selanjutnya, aktivitas ini juga berfungsi untuk menggalang dukungan seluas 

dan sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan (baik organisasi, lembaga, 

maupun individu) agar memberikan dukungannya atau setidaknya 

bersimpati terhadap perjuangan yang dilakukan warga.  

Aksi dan kampanye massa yang dilakukan harus diselenggarakan secara 

terencana, intensif, berkelanjutan, dan dapat melibatkan jumlah massa yang 

besar. Pada intinya, aksi dan kampanye massa adalah sebuah gerakan massa 

luas untuk menyelesaikan persoalan yang mendesak. Berikut beberapa 

bentuk kegiatan kampanye publik yang bisa diselenggarakan dalam rangka 

meluaskan dukungan dan mendesak pihak yang berkuasa, antara lain : 

 Penggalangan Petisi / tanda tangan 

 Menyelenggarakan Dengar Pendapat (Hearing) 

 Aksi Protes  

 Mobilisasi massa (rapat umum, demonstrasi jalanan, mimbar bebas, 

dan lain-lain) 
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3.5 Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Agraria dengan 6 Prinsip Dasar 

dan 2 Syarat Cukup 

 Seperti telah dijelaskan dalam Pengantar di atas, keberadaan mekanisme yang 

terlembaga, kredibel atau dapat dipercaya dan mengedepankan keadilan untuk semua 

pihak untuk menangani sengketa agraria, menjadi penting. Untuk itu keseluruhan 

mekanisme yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya akan dianalisis dengan 

menggunakan 6 (enam) prinsip dasar dan 2 (dua) syarat cukup. 

Secara umum, hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun 

penjelasan detail analisis untuk setiap mekanisme yang teramati dalam kajian ini dapat 

dilihat dalam beberapa sub-bab berikutnya. 

Tabel 3.2 

Ringkasan Hasil Analisis berdasarkan Syarakat Penting dan Syarat Cukup 

No Mekanisme 
Prinsip Dasar Syarat Cukup 

Legitimate Accessible Predictable Equitable 
Rights- 

Compatible 
Transpa-

rant 
SDM Dana 

1 Mekanisme Versi 
Pemerintah Daerah         
a.  Pemerintah 

Daerah Provinsi - + - - - - - + 
b.  Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten 
Kapuas 

- + ++ - - - - + 

2 Mekanisme Versi 
Sektoral         
a. Dinas 

Perkebunan - + - - - - - - 
b. Kantor 

Pertanahan 
Wilayah 

- + ++ - - - + + 

3 Mekanisme versi 
Organisasi 
Masyarakat Sipil 

        

a. Mekanisme versi 
Kelembagaan 
Adat Dayak 

+/- ++ + - + + + - 

b. Mekanisme versi 
SekBer - + + + + + + - 

    Keterangan: - (Rendah); +/- (Sedang); + (Tinggi); dan ++ (Sangat Tinggi). 
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3.5.1 Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa versi Pemerintah Daerah (Provinsi 

dan Kabupaten Kapuas) 

 Berdasarkan uraian tentang hal-ihwal mengenai masing-masing mekanisme 

penyelesaian sengketa versi Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa aspek 

legitimasi dari mekanisme ini cenderung rendah. Walaupun lembaga penyelesai 

konflik memiliki otoritas yang tinggi karena landasan hukum yang cukup kuat, namun 

tata kelola penyelenggaraan mekanisme tidak terlalu jelas dan transparan. Di samping 

itu kelembagaan yang menjalankan mekanisme ini dipandang tidak cukup independen 

untuk menjamin penanganan kasus diproses secara adil dan setara tanpa peluang 

adanya intervensi dari pihak tertentu. 

 Walaupun begitu, mekanisme ini memenuhi prinsip accessible, karena diketahui 

secara luas oleh masyarakat. Terbukti dari banyaknya pengaduan yang masuk melalui 

mekanisme ini, sebagai contoh untuk mekanisme di tingkat provinsi, walaupun baru 

ditetapkan kurang dari 10 bulan, sekretariat sudah menerima pengaduan sekitar 54 

kasus.48  Sementara untuk tingkat kabupaten, terutama di Kabupaten Kapuas, hampir 

seluruh lapisan masyarakat mengetahui mekanisme ini. Hal ini disebabkan karena 

mekanisme ini sendiri sudah berjalan sekitar 2 tahun dan telah dilengkapi SOP yang 

jelas, mengenai bagaimana menyampaikan pengaduan kasus. 

Ditinjau dari prinsip predictable, kedua mekanisme ini jelas memiliki perbedaan 

yang kontras. Di mana mekanisme penyelesaian sengketa di Kabupaten Kapuas telah 

dilengkapi SOP sehingga prosedurnya diketahui dengan jelas, termasuk waktu yang 

diperlukan untuk setiap tahap juga jelas. Dengan ini pengadu dapat memantau proses 

dari kasus yang diadukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme versi 

Pemerintah Daerah Kabupaten di Kapuas memenuhi prinsip predictable dengan tingkat 

tinggi. Namun lain halnya dengan mekanisme versi Pemerintah Provinsi, yang sampai 

                                                        
48 Hasil wawancara dengan Bapak H.Slamet Winaryo SPd, MSi, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan 
Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus menjadi Ketua Sekretariat Tim Pencegahan dan 
Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan Provinsi Kalimantan Tengah 
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dengan saat ini baru sebatas anggota tim dan secretariat saja. Belum ada SOP sebagai 

turunan mekanisme yang dapat menjelaskan prosedur penanganan sengketa. Hal ini 

dimaklumi karena sampai dengan saat ini (10 bulan paska ditetapkannya mekanisme), 

belum pernah ada pertemuan untuk anggota tim secara kesleuruhan, baru pertemuan 

yang melibatkan aktor-aktor di sekretariat untuk melakukan rekapitulasi data konflik. 

Seperti diungkapkan Ketua Sekretariat Tim Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa 

Tanah/Lahan berikut ini: 

―.. seperti SOP ini sedang kami pikirkan bersama. Saya dari awal sudah mengatakan kita 

harus punya cara kerja yang efektif, harus jelas siapa mengerjakan apa. Oleh karena itu 

kami sedang mencari pola..‖ 

Prinsip equitable dalam mekanisme ini juga lemah untuk terpenuhi karena dalam 

SOP yang ada tidak ada jaminan bahwa pihak yang mengadu mendapatkan akses yang 

cukup pada sumber informasi, advis, dan keahlian yang diperlukan agar dapat terlibat 

secara setara dan mendapatkan perlakuan adil dalam proses penyelesaian 

ketidaksepahaman.  

Sama halnya dengan prinsip rights-compatible, di mana mekanisme ini seharusnya  

menjamin bahwa keluaran hasil dan penyelesaiannya sejalan dengan prinsip-prinsip 

hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pemenuhannya dikategorikan 

lemah, karena acuan utamanya adalah segala peraturan dan hukum Nasional yang 

seringkali bertentangan dengan hak masyarakat adat. Mekanisme ini juga belum 

memastikan adanya transparansi dalam proses dan keluaran untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepedulian publik sehingga dikatakan lemah memenuhi prinsip 

transparansi.  

Selain keenam prinsip di atas, mekanisme ini juga lemah dari pemenuhan syarat 

cukup yaitu Sumberdaya Manusia (SDM). Orang-orang yang duduk baik di dalam tim 

maupun sekretariat adalah personal yang berbasiskan jabatan struktural baik di dalam 

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Dinas maupun instansi terkait 

lainnya. Hal itu berarti bahwa orang tersebut, memiliki tugas pokok dan fungsi utama 
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yang lain, sementara penanganan sengketa ini sekedar menjadi ‗tugas tambahan‘. 

Belum lagi mempertimbangkan tugas-tugas tambahan lainnya yang tidak masuk akal 

jika dibebankan kepada orang yang sama.  

Sebagai gambaran, dengan banyaknya mekanisme penyelesaian sengketa yang 

ada, dapat dilihat bahwa satu orang akan terlibat pada lebih dari satu mekanisme 

penanganan sengketa. Seperti Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam 

mekanisme peyelesaian sengketa versi Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan 

tahun 2012, menduduki jabatan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Penyelesaian 

Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara, yang bersangkutan 

dalam mekanisme yang bersifat sektoral versi Dinas Perkebunan yang ditetapkan tahun 

2010, menduduki jabatan sebagai Ketua I Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan 

Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.  

 Atau contoh lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi 

Kalimantan Tengah, dalam mekanisme peyelesaian sengketa versi Pemerintah Daerah 

Provinsi yang ditetapkan tahun 2012, menduduki jabatan Sekretaris Tim Pencegahan 

dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara, 

yang bersangkutan dalam mekanisme yang bersifat sektoral versi Dinas Perkebunan 

yang ditetapkan tahun 2010, menduduki jabatan sebagai Ketua II Tim Pencegahan, 

Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan Provinsi 

Kalimantan Tengah.  

Hal tersebut di atas hanya sebagai ilustrasi untuk menggambarkan betapa beban 

kerja yang tidak seimbang dibebankan kepada satu orang, sementara mandat yang 

diemban untuk menyelesaikan sengketa juga bukan sebuah hal kecil. 

Masih terkait syarat cukup yaitu mengenai anggaran, bahwa tidak dapat 

dipungkiri berjalannya penyelesaian sengketa terkait dengan ketersediaan anggaran. 

Walaupun di dalam landasan hukum tim ini dijelaskan bahwa biaya yang timbul 

dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber dana lainnya yang 
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sah dan tidak mengikat (untuk mekanisme versi Pemerintah Daerah Provinsi) dan 

dibebankan kepada DPA masing-masing SKPD terkait (untuk mekanisme Pemerintah 

Kabupaten), namun dengan banyaknya kasus yang masuk untuk ditangani, 

pembiayaan yang ‗menumpang‘ pada anggaran lain --sehingga birokrasinya menjadi 

berlipat-- ini menjadi kendala yang cukup berarti (dengan kata lain ada dana tapi tidak 

mencukupi atau birokrasinya berbelit-belit) seperti hasil wawancara dengan Ketua 

Sekretariat Tim Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan: 

―…..kendala kita memang selama ini tidak ada anggaran untuk tim ini. Baru perubahan 

kemarin, Oktober (tahun 2012, pen.) baru keluar anggaran ini. Sehingga kamu efektif 

bekerja dengan anggaran baru sekitar satu dua bulan ini.‖ 

Maupun hasil wawancara dengan narasumber lain yang berada di luar Tim terkait dan 

beberapa kali memanfaatkan ruang yang dibuka dalam mekanisme ini : 

―…saya tidak tahu bagaimana mekanismenya ke depan bisa mempercepat penyelesaian 

(kasus, pen.). Misalnya di propinsi maupun kabupaten, responnya lambat sekali. Saya 

dengar itu akibat persoalan anggaran, karena selama ini hanya menggunakan dana  eselon 

tiga yang bisa ditarik…‖  

 

3.5.2 Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sektoral 

3.5.2.1 Analisis Mekanisme Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian 

Gangguan Usaha Perkebunan (Versi Dinas Perkebunan) 

 Pada mekanisme penyelesaian sengketa versi Dinas Perkebunan, ditemukan 

bahwa legitimasi dari mekanisme ini cenderung rendah. Selain tata kelola 

penyelenggaraan mekanisme tidak terlalu jelas dan transparan, kelembagaan yang 

menjalankan mekanisme ini dipandang tidak cukup independen untuk menjamin 

penanganan kasus diproses secara adil dan setara tanpa peluang adanya intervensi dari 

pihak tertentu. Bahkan sebagian pihak cenderung melihat terminologi yang digunakan 

yaitu ―gangguan usaha perkebunan‖ jelas telah memihak dan tidak mencerminkan 

keadilan. Seperti ungkapan narasumber berikut ini: 
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―terminologinya sudah tidak adil.. dimana klaim dari masyarakat dianggap sebagai 

gangguang lingkungan perkebunan..‖ 

Pengalaman operasionalisasi mekanisme ini selama dua tahun bahkan 

mendukung lemahnya legitimasi kelembagaan ini. Hal ini disebabkan sebagian besar 

yang dilakukan hanya pada tingkat pencegahan dan penertiban (melalui berbagai 

kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten), sementara untuk penanganan dan 

penyelesaiannya justru dilimpahkan kepada mekanisme yang ada di Pemerintah 

Daerah, seperti diungkapkan Bapak Abdul Wahab, Kepala Seksi Pengamanan Usaha 

Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Walaupun begitu, mekanisme ini memenuhi prinsip accessible, karena diketahui 

secara luas. Terbukti dari banyaknya pengaduan yang masuk melalui mekanisme ini, 

dimana tercatat terdapat 278 kasus yang diadukan. Hal ini disebabkan karena 

mekanisme ini sendiri sudah berjalan cukup lama, yaitu sekitar 2 tahun  

Mekanisme ini juga cenderung tidak memenuhi prinsip predictable, karena sampai 

dengan saat ini baru sebatas anggota tim dan sekretariat saja. Belum ada SOP sebagai 

turunan mekanisme yang dapat menjelaskan prosedur penanganan sengketa. Prinsip 

equitable dalam mekanisme ini juga lemah untuk terpenuhi karena tidak ada jaminan 

bahwa pihak yang mengadu mendapatkan akses yang cukup pada sumber informasi, 

advis, dan keahlian yang diperlukan agar dapat terlibat secara setara dan mendapatkan 

perlakuan adil dalam proses penyelesaian ketidaksepahaman. Sama halnya dengan 

pemenuhan prinsip rights-compatible yang lemah, karena tidak adanya jaminan dari 

mekanisme ini tentang keluaran hasil dan penyelesaian yang sejalan dengan prinsip-

prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Acuan utamanya adalah 

segala peraturan dan hukum Nasional yang seringkali bertentangan dengan hak 

masyarakat adat. Mekanisme ini juga belum memastikan adanya transparansi dalam 

proses dan keluaran untuk memenuhi kebutuhan dan kepedulian publik sehingga 

dikatakan lemah memenuhi prinsip transparansi.  
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Selain keenam prinsip di atas, mekanisme ini juga lemah dari pemenuhan syarat 

cukup yaitu Sumberdaya Manusia (SDM). Orang-orang yang duduk baik di dalam tim 

maupun sekretariat adalah personal yang berbasiskan jabatan struktural baik di dalam 

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Dinas maupun instansi terkait 

lainnya. Hal itu berarti bahwa orang tersebut, memiliki tugas pokok dan fungsi utama 

yang lain, sementara penanganan sengketa ini sekedar menjadi ‗tugas tambahan‘. 

Belum lagi mempertimbangkan tugas-tugas tambahan lainnya yang tidak masuk akal 

jika dibebankan kepada orang yang sama.  

Sebagai gambaran, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah pun, 

dalam mekanisme yang bersifat sektoral versi Dinas Perkebunan yang ditetapkan tahun 

2010, selain menduduki jabatan sebagai Sekretaris Tim Pencegahan, Penertiban, 

Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan Provinsi Kalimantan 

Tengah juga sebagai Ketua Pelaksana Harian untuk Tim yang sama. Paralel dengan itu, 

yang bersangkutan dalam mekanisme peyelesaian sengketa versi Pemerintah Daerah 

Provinsi yang ditetapkan tahun 2012, menduduki jabatan Anggota Tim Pencegahan 

dan Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut 

menggambarkan betapa beban kerja yang tidak seimbang dibebankan kepada satu 

orang, sementara mandat yang diemban untuk menyelesaikan sengketa adalah suatu 

hal lain yang besar. 

Masih terkait syarat cukup, yaitu mengenai anggaran. Walaupun di dalam 

landasan hukum dijelaskan bahwa biaya yang timbul dibebankan kepada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Kanwil/Dinas/Badan/Instansi Satuan Tugas masing-masing, 

namun dengan banyaknya kasus yang masuk untuk ditangani, pembiayaan yang 

‗menumpang‘ pada anggaran lain --sehingga birokrasinya menjadi berlipat-- ini 

menjadi kendala yang cukup berarti seperti hasil wawancara dengan narasumber 

berikut ini: 

―…..anggaran sangat minim, bahkan untuk sosialisasi pencegahan, penertiban, 

penanganan dan penyelesaian konflik ini saja tiap tahun terbatas hanya untuk tiga 



 

 

101 

kabupaten. Bahkan tidak semua tim bisa ikut ke lapangan, sesuai dengan keterbatasan 

anggaran yang ada.‖ 

Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa dari 278 kasus yang masuk diproses sekitar 

seperlimanya saja (sekitar 60 kasus). 

 

3.5.2.2 Analisis Mekanisme Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik 

Pertanahan versi BPN cq. Kantor Pertanahan Provinsi dan Kabupaten 

 Ketika institusi ini didirikan pada tahun 2006 dalam rangka restrukturisasi BPN, 

banyak pihak yang optimis dan memandatkan penyelesaian segala konflik dan 

sengketa pertanahan yang carut marut di institusi ini.49 Apalagi institusi ini dipandang 

memiliki otoritas yang kuat. Hal ini dikarenakan institusi terkait melekat pada struktur 

BPN maka otoritas juga dilihat bukan sebatas pada institusinya saja namun pada BPN 

secara keseluruhan yang berhak mengeluarkan dan mencabut perijinan terkait 

pertanahan. Wewenang hanya menjadi terbatas, ketika konflik yang terjadi adalah 

konflik struktural dan melibatkan lintas sektoral. 

 Namun, perjalanan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak lembaga ini 

operasional, sebagian pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan seputar urusan 

pelayanan, merasa insitusi ini dapat membantunya. Sedangkan bagi banyak pihak lain 

yang terlibat dalam konflik struktural, merasa bahwa legitimasi lembaga ini rendah. 

Posisi yang melekat dengan struktur organisasi BPN/Kantor Pertanahan Wilayah, 

terutama membuat  independensi institusi ini rendah.  

 Bagi beberapa kantor wilayah BPN, bahkan juga di Pusat misalnya, komplain 

ditanggapi dengan defensif, karena pengaduan dianalogikan dengan melakukan 

penyerangan terhadap BPN itu sendiri. Semangat korps tinggi yang dijaga sesama BPN 

                                                        
49 Lihat Kertas Posisi KPA, serta berbagai paper dari aktivis pembaruan agraria di akhir tahun 2006 
maupun awal 2007. 



 

 

102 

membuat institusi ini tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan, seperti 

diungkapkan Kasubdit Konflik Kelompok Masyarakat, BPN berikut ini :50 

―….yang namanya produk sertifikat, diklaim apa pun kita harus berjuang membela 

produk kita itu, sampai tetes darah penghabisan. Subyektifitas itu pasti akan ada, karena 

kita ini ka nada menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi tugas, tidak berdiri sendiri. 

Padahal yang dipermasalahkan itu adalah produk BPN itu sendiri, seyogyakan kita ini 

tidak boleh berlaku sebagai mediator, karena kita pasti punya kepentingan pada produk 

kita kan?‖ 

 Posisi yang melekat pada struktur organisasi ini menimbulkan potensi terjadinya 

konflik kepentingan terutama untuk kasus-kasus/masalah yang berhubungan dengan 

staf maupun pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan pejabat tinggi 

BPN/Kantor Pertanahan Wilayah. Karena orang yang bertanggung jawab untuk 

institusi ini berkewajiban memberikan laporan kepada atasannya sesuai struktur 

organisasi. Sementara sampai dengan saat ini BPN/Kantor Pertanahan Wilayah belum 

memiliki mekanisme institusi untuk penanganan konflik kepentingan terkait 

 Salah satu kelebihan utama institusi ini adalah terpenuhinya prinsip predictable. 

Sejak institusi ini didirikan pada tahun 2006 sampai dengan tahap operasionalisasi 

sekitar tahun 2007, seluruh mekanisme dan prosedur dipersiapkan dengan detail. 

Petunjuk teknis mekanisme penyelesaian sengketa, konflik dan perkara dari mulai 

penerimaan pengaduan, penanganannya, pelaksanaan mediasi sampai dengan 

pendampingan penyelesaian permasalahan melalui lembaga peradilan sangat jelas 

dijabarkan.  

 Demikian juga perihal akses, dalam kebijakan yang menjadi konsideran diatur 

mengenai penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan tidak saja di Kantor 

BPN Pusat namun juga di Kantor Pertanahan Wilayah (Propinsi) dan Kabupaten/Kota. 

Hal ini dimaksudkan agar pengadu dapat langsung menyelesaikan permasalahannya 

di lokasi yang berwenang mengeluarkan perijinan pertanahan. Sehingga pada setiap 

                                                        
50 Lihat Institut KARSA, 2010a. 
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kantor BPN, diwajibkan adanya loket pengaduan. BPN juga berupaya membuat 

mekanisme ini diketahui luas oleh publik, dengan menerbitkan buku mengenai 

mekanisme pengaduan dan memperjualbelikannya di toko buku umum. Sehingga 

mekanisme ini memenuhi prinsip accessible. 

Berkaitan dengan prinsip equitable, mekanisme ini tidak menyediakan upaya 

khusus untuk menjamin kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

penyelesaian ketidaksepahaman. Sejauh ini BPN/Kantor Pertananan Wilayah hanya 

memberikan informasi dan advis terkait masalah pertanahan. Walaupun akses terkait 

dengan informasi lagi-lagi tergantung oleh ‗will‘ setiap kantor pertanahan. Karena 

banyak pihak kesulitan juga memperoleh informasi walaupun sebenarnya informasi 

tersebut tidak bersifat rahasia. 

Sama halnya dengan pemenuhan prinsip transparansi, yang ternyata sangat 

tergantung dengan ―will‖ dari setiap kantor pertanahan. Demikian juga dengan prinsip 

rights-compatible yang rasanya sulit untuk dipenuhi oleh mekanisme terkait. Karena 

sebaik apa pun mekanisme ini, tidak akan dapat menjamin bahwa keluaran hasil dan 

penyelesaiannya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara 

internasional. Banyak sekali kebijakan yang terkait erat dengan masalah pertanahan, 

termasuk lintas sektoral, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang 

diakui internasional. Hal ini didukung dengan paradigma penyelesaian masalah di 

mekanisme ini yang mengacu pada hukum normatif semata, yang bersifat legal 

positivistik. Tidak mempertimbangkan hukum adat, bahkan mengesampingkan 

pertimbangan moral. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Henry Rustandi Butar 

Butar, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Knoblike Pertanahan, 

Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, berikut ini: 

―Tentang SKTA, kita sampai sekarang sesuai dengan Permen Nomor 5 Tahun 1999, 

tentang tanah adat. Jadi kasus konflik tanah terkait SKTA akan merujuk ke kebijakan ini‖ 

Sehingga sejauh ini BPN/Kantor Pertanahan Wilayah hanya dapat menyelesaikan 

permasalahan yang lebih terkait dengan pelayanan sehari-hari pertanahan, paling jauh 
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sengketa antar beberapa pihak terkait dengan permasalahan pertanahan.  

Namun, mekanisme ini kuat dari pemenuhan syarat cukup yaitu Sumberdaya 

Manusia (SDM). Orang-orang yang duduk di sini memang personal yang memiliki 

tugas pokok dan fungsi utama penyelesaian sengketa --walaupun seringkali latar 

belakang pendidikannya tidak terkait secara langsung seperti menempatkan lulusan 

sarjana Geodesi ke dalam seksi ini--. Bahkan secara bergiliran mereka mendapatkan 

peningkatan kapasitas terkait penyelesaian sengketa, misalkan pelatihan mediasi, dan 

lain sebagainya. 

Demikian pula anggaran, dikarenakan melekat dalam struktur maka secara 

khusus tersedia pos anggaran untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan sampai pada 

tingkat mediasi, bukan hanya penanganan di awal saja. Terbukti dari 21 kasus yang 

masuk ditangani Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah (termasuk di 

dalamnya kasus untuk Kota Palangkaraya) pada tahun 2012, tujuh diantaranya berhasil 

dimediasi.51 

 

3.5.3 Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Versi Masyarakat Sipil 

3.5.3.1 Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Versi Kelembagaan Adat Dayak 

 Secara kelembagaan mekanisme yang diletakkan pada Kerapatan Mantir/Let 

Perdamaian Adat Tingkat Desa/Kelurahan dan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian 

Adat Tingkat Kecamatan dinilai cukup independen. Walaupun 3 orang Mantir/Let 

Adat per Desa/Kelurahan dan Kecamatan. ini diangkat dan diberhentikan dengan 

Keputusan Bupati/Walikota atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat 

Dayak Kabupaten/Kota, namun tetap tidak mengurangi independensi dari institusi ini. 

Selain itu, jelas bahwa kelembagaan ini memiliki otoritas karena adanya Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat 

                                                        
51 Data Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimanta Tengah, Januari sampai dengan 
Nopember 2012. 
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Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya yang mengatur perihal penyelesaian 

sengketa. Bahkan dalam kebijakan disebutkan secara eksplisit bahwa keputusan adat 

bahkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam 

penyelesaian perkara, seperti termaktub pada pasal 29, Perda No 16 Tahun 2008. 

Sayangnya ini hanya ‗berlaku‘ pada kasus-kasus kecil seperti sengketa antar 

masyarakat (baik perorangan maupun kelompok). Ketika sengketa sudah melibatkan 

insdustri ekstraktif yang lebih luas, otoritas kelembagaan ini tidak dipandang. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa prinsip legitimate dalam mekanisme ini terpenuhi  namun 

hanya untuk kasus ‗kecil‘, seperti diungkapkan salah seorang Damang berikut ini : 

―…pihak perusahaan dipanggil Damang beberapa kali tidak pernah mau hadir. Sidang 

adat, sudah kita memanggil, perusahaan-perusahaan itu yang tidak memperhatikan. Kita 

adakan singer. Karena dipanggil saya sampai tiga kali kan, singer dia sudah..‖ 

 Selain itu, prinsip accessible juga sangat tinggi terpenuhi dalam mekanisme ini. 

Karena posisinya yang dekat dengan masyarakat (di tingkat desa/kelurahan) maka 

hampir seluruh masyarakat dapat menjangkaunya. Bahkan tidak ada hambatan untuk 

mengakses mekanisme ini seperti dari faktor bahasa, kesadaran sampai rasa takut 

untuk mengajukan pengaduan.  

 Mekanisme ini pun memenuhi prinsip predictable, rights compatible dan transparan 

mengingat jelasnya prosedur, proses pengambilan keputusan maupun sanksi untuk 

setiap kasus. Selain itu mekanisme ini menjamin bahwa keluaran hasil dan 

penyelesaiannya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara 

internasional, berbeda tentunya dengan mekanisme lain yang hanya berpegangan pada 

hukum normatif yang legal positivistik. 

 Namun, mekanisme terkait cenderung lemah dalam hal pemenuhan prinsip 

equitable. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan bahwa mekanisme terkait memberikan 

akses yang cukup untuk pihak yang mengadu kepada sumber informasi, advis, dan 

keahlian yang diperlukan agar dapat terlibat secara setara dan mendapatkan perlakuan 

adil dalam proses penyelesaian ketidaksepahaman. 
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 Dikaitkan dengan dua syarat cukup yakni SDM dan anggaran, jelas bahwa untuk 

SDM mekanisme ini memenuhi syarat. Karena tidak sembarang orang dapat menjadi 

Mantir Adat bahkan Damang. Kapasitas dan kapabilitasnya tentu tidak diragukan 

untuk memahami hak-hak adat masyarakat. Namun sayangnya hal ini tidak didukung 

dengan adanya alokasi anggaran khusus untuk penyelesaian sengketa. Anggaran 

ditumpangkan pada anggaran yang diberikan untuk tugasnya sehari-hari. 

 

3.5.3.2 Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Versi Organisasi Masyarakat 

Sipil cq. Sekretariat Bersama 

 Mekanisme ini baru berjalan, bulan Januari lalu diumumkan kepada publik 

(berarti berjarak sekitar satu bulan ke belakang ketika studi ini dilakukan). Namun 

telah dapat dibayangkan mekanisme akan lemah memenuhi prinsip legitimate, karena 

walaupun cukup independen lembaga ini memiliki otoritas yang rendah (berbasiskan 

norma sosial atau kesepakatan dan itu pun dalam lingkup yang terbatas) untuk 

menyelesaikan sengketa.  

 Namun jelas dengan ‗kedekatan‘ organisasi masyarakat sipil dengan masyarakat, 

karena jaringan dan upaya pendampingan cukup intensif dan langsung di lapangan 

maka dibayangkan prinsip accessible akan dengan mudah terpenuhi. Terbukti sejak 

sebulan berdiri sampai dengan saat ini sudah tiga kasus yang masuk untuk ditangani 

oleh SekBer ini. 

  Dalam hal  pemenuhan prinsip predictable, mekanisme telah memiliki prosedur 

yang jelas sehingga prinsip ini terpenuhi. Hanya masalah tata waktu untuk setiap 

tahapnya saja yang tidak diketahui. Termasuk juga pemenuhan prinsip equitable , rights-

compatible dan transparan yang tinggi. Karena apa yang akan dilakukan SekBer, justru 

bertujuan mendampingi pihak yang mengadu (masyarakat umumnya) agar 

mendapatkan akses yang cukup pada sumber informasi, advis, dan keahlian yang 

diperlukan agar dapat terlibat secara setara dan mendapatkan perlakuan adil dalam 
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proses penyelesaian sengketa. Bahkan untuk ini disediakan sebuah media berbasis 

internet sehingga tiap kasus dapat diketahui melalui media terkait. 

 Mengenai sumberdaya, karena berdasarkan mekanisme kerja apa yang menjadi 

lingkup kerja berada di dalam lingkup kerja sehari-hari anggota SekBer, maka hal ini 

dirasakan tidak akan menjadi hambatan besar. Namun masalah pendanaan, 

dibayangkan masalah ini akan menjadi hambatan terbesar dalam memastikan 

mekasnime ini dapat berjalan dengan efektif. 
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 BAB IV 

PELEMBAGAAN   

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

 

 Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sengketa (agraria) yang melibatkan 

masyarakat, perusahaan, dan pemerintah ternyata tidak dapat hanya bersandar pada 

aspek penegakan hukum semata. Meski aspek penegakan hukum itu menjadi elemen 

utamanya. Hal ini disebabkan oleh penegakan hukum yang seringkali bertentangan 

dengan rasa keadilan publik hanya akan menuai kritik dan memunculkan gerakan 

perlawanan terhadap keputusan hukum itu. 

 Seperti diketahui pada realitanya upaya penanganan yang dilakukan lewat 

tindakan koersif, misalnya dengan melakukan penangkapan, pemenjaraan, dan 

pengadilan yang dilakukan oleh penegak hukum seringkali dinilai oleh berbagai 

kalangan yang peduli sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia.52 Ditambah lagi 

dengan rendahnya kredibilitas institusi hukum di Indonesia sehingga  menimbulkan 

distrust dari seluruh pihak. Adanya makelar kasus, menambah keraguan publik 

terhadap adanya penyelesaian sengketa yang memenuhi rasa keadilan. Belum lagi 

lamanya proses penyelesaian di dalam pengadilan, tingginya biaya baik materi 

maupun immateri.53 

 Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penanganan sengketa akan sangat 

dipengaruhi oleh cara pandang kita tentang sengketa itu sendiri. Pandangan terbaru 

saat ini justru tidak melihat sengketa sebagai hal yang negatif, sebagaimana yang biasa 

terjadi selama ini. Sebaliknya, justru melihat sengketa memiliki nilai dari sisi nilai yang 

                                                        
52 Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional adalah salah satu contoh kasus yang dapat 
dijadikan pelajaran. Meski tindakan RS Omni dan Jaksa untuk mempidanakan dan memperdatakan Prita 
lewat jalur pengadilan dapat dicari pembenarannya dalam hukum dan perundang-undang yang berlaku, 
namun masyarakat luas menilai tindakan RS Omni dan Jaksa telah melukai rasa keadilan publik. 
53  Beri referensi yang mebahas sosal ‗carut-marutnya proses penegakan hukum di Indonesia‘ 
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positif. Pandangan itu percaya bahwa sengketa berpeluang menjadi titik tolak untuk 

mendorong adanya pembaharuan. Pemahaman baru itu termasuk tentang langkah dan 

gagasan yang lebih baik terkait dengan sengketa tentang tata kuasa, tata guna, tata 

usaha/tata kelola yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria itu. Dengan demikian 

pendekatan yang lebih konstruktif dalam menangani sengketa agraria sangat 

diperlukan sehingga sifat negatif dan destruktif dari konflik dapat dikurangi sementara 

sifat positifnya (yaitu mendorong adanya pembaharuan) dapat ditingkatkan dan 

dikembangkan.54 

 Dalam konteks yang demikian, seperti yang disebutkan oleh Yasmi (2007), 

berbeda dengan tiga pendekatan penanganan konflik yang terkait dengan sumber daya 

alam terdahulu, pendekatan conflict  resolution,  conflict  management,  dan ADR /   

Alternative Dispute Resolution yang dinilainya telah kadaluarsa, perlu memikirkan 

pendekatan terbaru yang menekankan aspek kapabilitas dalam sengketa (lihat tabel 4.1)  

Tabel 4.1 

Berbagai Pendekatan dalam Menangani Konflik Sumberdaya Alam 

Pendekatan Asumsi Tujuan Utama 

Conflict Resolution 
Setiap konflik harus 

diselesaikan 
Menyudahi konflik 

Conflict Management Konflik sesungguhnya 
kompleks dan tidak 

mungkin dapat diselesaikan 
secara tuntas 

Mencari kompromi terbaik 

ADR 

(Alternative Dispute Resolution) 

Mengupayakan adanya 
negosiasi yang menghasilkan 

kesepakatan 

Conflict Capability 
Konflik adalah suatu 

kekuatan yang bersifat 
konstruktif 

Menghindari terjadinya 
ekskalasi destruktif dari 

konflik 

Sumber: Yasmi (2007: 3) 

  

 Pendekatan ini, lanjut Yasmi, lebih menjanjikan sebagai pendekatan yang perlu 

dikembangkan di masa depan. Ketiga pendekatan pertama berangkat dari asumsi 

bahwa konflik adalah sesuatu yang destruktif sehingga harus diselesaikan. Sedangkan 

                                                        
54 Lihat Yasmi, 2007 
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pendekatan terakhir berangkat dari asumsi bahwa konflik adalah suatu kekuatan yang 

bersifat konstruktif (conflict as capability), atau melihatnya justru sebagai sumber 

integrasi. Sehingga fokusnya lebih pada upaya untuk menggali unsur-unsur yang 

menjadi sumber integrasi dan menangani sifat destruktif dari konflik. Dengan kata lain, 

konflik di sini dilihat sebagai hal yang positif yang justru diperlukan untuk membawa 

perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini tentunya berimplikasi pada perlunya 

perubahan sikap dalam melihat konflik. 

 Terlepas dari pemahaman baru tentang penanganan pengelolaan dan 

penyelesaian sengketa di atas, di sisi lain, tanpa disadari selama ini penanganan konflik 

atau sengketa dilakukan secara ad hoc, yaitu dengan cara-cara penyelesaian yang 

bersifat kasuistik (dari kasus ke kasus). Dengan kata lain, penanganan dilakukan hanya 

kalau konflik sudah muncul saja di permukaan dan kadang setelah melibatkan adu 

kekuatan fisik.  Bahkan terdapat kesan otoritas pemerintah yang bertanggungjawab 

menghindar dari fakta bahwa konflik itu ada dan akan selalu ada. Hal ini dapat diamati 

dari tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menangani sengketa yang banyak 

muncul bahkan sejak pemerintah Orde Baru berkuasa. Atau jika pun ada mekanisme 

dibuat tidak terlalu jelas sehingga kredibilitasnya dipertanyakan.  

 Banyak pula pengambil keputusan yang bersikap sangat defensif, bahkan 

penggunaan kata-kata ‖konflik atau sengketa‖ saja terkesan ditabukan. Konflik seolah-

olah disamakan dengan aib atau borok. Sehingga sikapnya lebih suka untuk menutupi 

dan melakukan penyangkalan (denial). Sikap seperti ini jelas tidak akan membantu 

bahkan kontra produktif dalam upaya kita untuk mengembangkan upaya pencarian 

dan pembaharuan ke arah yang lebih baik.  

 Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk merancang keberadaan sebuah 

mekanisme yang dapat dipercaya dan mengedepankan keadilan untuk semua pihak, 

terutama mengingat agraria adalah barang publik dan mempertimbangkan bahwa 

konflik atau sengketa akan selalu ada. Sehingga, saat ini yang dibutuhkan sebenarnya 
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adalah memperkuat kelembagaan dengan mekanisme yang jelas, terlembaga dan 

kredibel untuk menangani sengketa agraria.55 

 

4.1 Tahapan Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa  

 Dalam pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa terdapat 4 (empat) tahapan 

besar yang harus ditempuh (CAO, 2008), seperti tercermin pada gambar 4.1 berikut ini: 

  

Gambar 4.1 
Empat Langkah Pengembangan Sistem Penanganan dan Penyelesaian Sengketa 

 

 

Sumber : CAO, 2008 

 Pada tahap pertama yaitu Penggagasan, kegiatan yang termasuk dalam tahap ini 

antara lain assessment untuk mengidentifikasi aktor serta memahami kondisi yang ada 

terkait sengketa. Seperti yang dimaksudkan sebagai tujuan keberadaan laporan ini. 

                                                        
55 Frasa ‗keadilan yang menjadi hak untuk semua pihak ini‘ ini mengacu pada Human Rights Complaint 
Mechanism, Economic and Social Council Resolution 1503 (1503 Procedures). 
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Dari sini dapat dibangun sebuah tim untuk mengembangkan sistem dan tahapan 

terkait lainnya. 

 Tahap berikutnya yaitu Pengembangan Sistem, karena penanganan dan 

penyelesaian sengketa ini merupakan sebuah sistem, sehingga harus mengandung 

berbagai macam hal. Perlu secara lebih jelas dirumuskan konsep ‗sengketa‘ yang 

menjadi ruang lingkup sistem ini. Tujuan umum juga penting dirumuskan, karena 

boleh jadi mekanisme ini dibangun sebagai revisi dari kebijakan yang telah ada, seperti 

didiskusikan peserta dalam FGD 28 Februari 2013 , terkait SKTA misalnya, mekanisme 

ini bisa diletakkan sebagai instrumen, untuk mengakumulasi implementasi dan 

kebijakan yang ada terkait SKTA. 

 Selain itu penting merumuskan rancangan mengenai penerimaan dan 

pencatatan terkait pengaduan, termasuk bagaimana mengkaji dan menilainya. Karena 

tanpa aturan yang jelas, pengaduan yang masuk akan menyibukkan saja, karena belum 

tentu relevan dengan  apa yang dapat ditangani oleh mekanisme terkait. Dengan 

memiliki kriteria tertentu, maka mekanisme ini sejak awal dapat menyaring 

pengaduan-pengaduan yang seperti apa saja yang bisa ditindaklanjuti dan yang tidak. 

Hal lain yang juga penting adalah perlu dirumuskan pilihan-pilihan pendekatan 

penyelesaian masalah yang bersangkutan (apakah bisa meneruskannya pada proses 

mediasi, atau sekedar rekomendasi maupun bentuk lainnya) untuk melakukan 

penyelesaian masalah. Termasuk dalam tahapan ini adalah  menarik pelajaran, dan 

mengkomunikasikannya dengan seluruh pihak yang  terlibat.  

 Tahapan ketiga yaitu Penyelenggaraan, dimana sistem diperkenalkan melalui 

sosialisasi kepada para pihak dan diikuti dengan melakukan peningkatan kapasitas 

untuk para pelaku pendukung sistem terkait. Sementara tahapan terakhir adalah 

Monitoring dan Evaluasi hasil, untuk menarik pelajaran bagi kepentingan perbaikan 

sistem terkait.  
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 Secara lebih detail kegiatan yang dilakukan dalam setiap tahapan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.2 

Tahapan Pelembagaan Mekanisme Sistem Penanganan dan Penyelesaian Sengketa 

 

No. Tahapan Rincian 

1.  Penggagasan - Identifikasi aktor 
- Pembentukan Tim Penyusun 
- Memahami kondisi yang ada 

2. Pengembangan 
Sistem 

- Mendefenisikan ‗sengketa‘ yang akan ditangani 
- Mendefenisikan Tujuan Khusus dan Tujuan Umum 
- Disain tentang: 
- Penerimaan dan pencatatan keberatan 
- Mengkaji dan menilai keberatan 
- Memformulasikan tanggapan balik 
- Memilih pendekatan penyelesaian masalah 
- Melakukan penyelesaian masalah 
- Menyelesaikan masalah 
- Menelusuri dan mengevaluasi hasil 
- Menarik pelajaran, dan mengkomunikasikannya dengan seluruh 

pihak yang  terlibat 

3. Penyelenggaraan - Memperkenalkan sistem  
- Sosialisasi pada para pihak yang relevan agar tumbuh kesadaran 

tentang 
  keberadaan sistem 
- Melatih para pelaku pendukung 

4. Monitoring, Evaluasi, 
dan Pembelajaran 

- Bentuk kelompok yang kondusif bagi proses pembelajaran 
- Susun standar dan kriteria evaluasi yang jelas 
- Menyusun rencana bagi perubahan sistem 
- Umpan balik kepada para pihak yang relevan 
- Menarik pelajaran dan melakukan perubahan 

Sumber : CAO, 2008 

 

4.2  Komponen-komponen Utama Sistem Penanganan dan Penyelesaian Sengketa 

 Pertama-tama, perlu menjadi catatan penting dalam mengembangkan sistem ini 

ke depan adalah bahwa semua pihak yang bersengketa pada dasarnya memiliki dasar 

hukumnya sendiri-sendiri. Faktanya, ‗ketidakharmonisan‘ dasar hukum inilah yang 
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menjadi cikal bakal – atau setidak-tidaknya memperumit -- sengketa. Oleh karerna itu, 

keberadaan sistem alternatif yang hendak dikembangkan ini tidak bermaksud untuk 

mengklaim mana landasan hukumnya paling benar. Misalnya, dalam rangka mencari 

jalan keluar untuk mengatasi sengketa yang ada, UU Nomor 5 tahun 1960 tentang 

Pokok-pokok Agraria tidak dapat dianggap lebih benar dari pada Pergub No. 13 Tahun 

2009. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut, setiap sengketa memiliki 

landasan hukum tersendiri yang menjadi pembenaran atas setiap pihak yang 

bersengketa itu. 

 Dengan kata lain, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, 

mekanisme ini tidak bermaksud untuk merevisi setiap pihak dengan dasar hukumnya 

masing-masing, meski perlu diakui bahwa upaya revisi kebijakan boleh jadi sesuatu 

yang dibutuhkan di masa depan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menangani 

sengketa, dimana masing-masing pihak yang bersengketa itu, betatapun kuatnya 

landasan hukum yang dimilikinya, ‗menundukkan diri‘ kepada keputusan bersama 

yang diambil dalam mekanisme penyelesaian sengketa alternatif itu.  

 Berdasarkan hal tersebut, maka mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lebih 

mendasari diri pada ‗kesepahaman dan kesepakatan‘ para pihak yang terlibat dan atau 

yang berkepentingan. Oleh seba itu, kesepahaman ini harus diupayakan sejak dari 

awal: mulai dari penggagasan, pengembangan model, uji coba, dan penetapan 

kebijakan itu sendiri. 
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Tabel 4.3 

Landasan Hukum Terkait Sengketa Agraria di Kalimantan Tengah 

Tata Kuasa Tata Guna Tata Usaha 

UU Pembaruan Agraria 5/1960 
Perda 16/2008 

Pergub 13/2009 
Permendagri  6/72 

 

UU Kehutanan 41/1999 
Tata Ruang Propinsi (revisi) 

Tata Ruang Kabupaten (revisi) 
 

UU Kehutanan 41/1999 
UU Perkebunan 18/2004 

UU Pertambangan 4/2009 
UU Lingkungan Hidup 32/2009 

Perda 5/2011 
Perda 15/2012 

  

 Jika kesepahaman bisa dan sudah dicapai, maka mekanisme ini dapat diberjalan 

dan mengikat seluruh pihak. Namun, perlu dibangun pula sistem Penanganan dan 

Penyelesaian Sengketa yang baik, karena tanpa ini kesepahaman tidak akan berarti apa-

apa dalam implementasi penanganan sengketa. 

Pengalaman CAO dalam beberapa tahun 

terkahir mencatat bahwa sistem 

penanganan dan penyelesaian sengketa 

yang baik, komponen yang harus 

terkandung adalah sebagai berikut : 

   Tujuan yang jelas 

   Tujuan dan payung hukum  yang 

kuat 

   Struktur organisasi yang jelas, dan  

   SOP dan SDM yang memadai. 

Komponen Sistem PPS yang Baik

Payung
hukum

yang kuat

SOP &  
SDM

Tujuan
yang jelas

Struktur
organisasi
yang jelas

 

 Terkait dengan kebutuhan payung hukum yang kuat untuk sebuah mekanisme 

penyelesaian sengketa alternatif ke depan, setidaknya terdapat 4 (empat) payung 

hukum yang meliputi : 
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 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 tentang penggunaan mediasi 

sebelum peradilan; 

 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa; 

 Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombusdman Republik Indonesia, 

dan  

 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosil. 

  Dalam payung hukum di atas, tersedia ruang membangun mekanisme 

penyelesaian sengketa seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2003 yang mengakui mediasi sebelum tahap peradilan, atau dengan kata lain hasil 

mediasi di luar pengadilan sah secara hukum. Demikian pula payung hukum lain, 

seperti UU No.30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

serta Pengadilan di luar UU Kehakiman. UU No.37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman.  

 Beberapa kelembagaan untuk penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia yang 

telah menggunakan payung hukum seperti di atas, adalah seperti pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.4 

Institusi untuk Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia 

 

No. Lingkup Institusi Dasar Hukum 

1. Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia 

Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2001 & 
UU No. 39 Tahun 1999 

2. Informasi Publik Komisi Informasi 
Republik Indonesia 

UU No. 14 Tahun 2008 

3. Persaingan Usaha Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha 

UU No. 5 Tahun 1999 

4. Pertanahan Badan Pertanahan 
Nasional 

Perpres No. 10 Tahun 2006 

5. Kehutanan Task Force Kementerian 
Kehutanan 

Keputusan Menteri Kehutanan 
No.90/Menhut-II/2011 tentang Tim Task 
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Force; 

Dewan Kehutanan 
Nasional 

SK No. 39/Menhut-II/2007 tentang 
Penetapan Dewan Kehutanan Nasional 
sebagai Tim Perumus, Evaluasi dan Revisi 
Kebijakan Departemen Kehutanan. 

6. Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan 
Hidup 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 
Lingkungan Hidup 

7. Mediasi Swasta Pusat Mediasi Nasional Peraturan Mahkamah Agung No. 02 
tentang Prosedur Mediasi; Surat 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. 
No. 092A/KMA/SK/VII/2009; 

Impartial Mediator Network Imparsial Mediator Network 

8. Perlindungan 
Konsumen 

Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen 

UU No. 8 Tahun 1999 

 

 Melihat ragam kelembagaan di atas, muncul pertanyaan bagaimana kelembagaan 

penanganan dan penyelesaian sengketa agraria akan dibangun di Kalimantan Tengah? 

Jika diurut levelisasi para pihak yang terlibat dalam sengketa yang ada maka Propinsi 

bisa dikatakan memiliki vested interest yang relatif rendah, utamanya semenjak masa 

reformasi kewenangan banyak tersebar pada institusi-institusi di Pusat dan Daerah 

Kabupaten/Kota. Meski begitu, mekanisme yang hendak dibangun ini harus tetap 

mendapat pengakuan dari stakeholder di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. Stakeholders tingkat Pusat yang terpenting terlibat dalam upaya 

pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif  ini adalah Kementerian Kehutanan, 

Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, BPN, dan Kementerian Dalam Negeri. 

Mekanisme alternatif ini pada dasarnya ‗hanya‘ menghasilkan rekomendasi dan 

mengawasi pelaksanaan rekomendasi keputusan dimaksud. Sedangkan eksekusi tetap 

akan dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan kasus sengketa. Oleh sebab itu 

diperlukan Memorandum of Understanding para pihak yang bersedia terlibat dalam 

inisiatif ini. 
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Selain itu, sistem penyelesaian sengketa yang disiapkan harus adil, atau  mampu 

mempersiapkan seluruh pihak, termasuk kelompok marjinal, agar memiliki 

kemampuan mengakses dan/atau memiliki seluruh kapasitas yang diperlukan agar 

mampu memanfaatkan sistem yang ada itu demi terciptanya keadilan yang 

sesungguhnya. Karena itu, sebuah sistem yang baik, di samping melakukan sosialisasi, 

sebaiknya juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas; 

termasuk menyediakan tenaga dan dana pendamping bagi kelompok-kelompok 

marjinal yang membutuhkannya, seperti diuraikan dalam bagian berikut. 

4.3  Identifikasi Upaya Pengembangan Kapasitas yang Dibutuhkan 

Sebagaimana yang ditunjukkan secara matrikal pada tabel 4.5. berikut, merujuk pada 

kerangka pengembangan kapasitas yang dikembangkan oleh GTZ - SfDM, Support for 

Decentralization Measures (2005), pengembangan kapasitas dimaksud merujuk pada 

persoalan-persoalan yang mencakup masalah (1) policies and regulations, (2) institutional 

reforms, (3) modification of work procedures and mechanism of coordination, (4) improvement of 

human resources, (5) skills and qualifications, (6) change of the value system and attitudes.56 

                                                        
56 Lihat GTZ- SfDM, Support for Decentralization Measures. Guidelines on Capacity Building in the Regions.  
Module C: Supplementary Information and References. SfDM Report 2005-4 (2005) 
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Meski begitu, keenam hal tersebut 

sejatinya dapat dikelompokkan ke dalam 3 

tingkatan pengembangan kapasitas. 

Masing-masing adalah (1) menyangkut 

serangkaian kegiatan untuk 

mengembangkan kapasitas pada tingkat 

sistem kelembagaan atau kebijakan;57  (2) 

pengembangan kapasitas pada tingkat 

lembaga atau organisasi;58 dan (3) 

serangkaian upaya untuk pengembangan 

kapasitas pada tingkat individu.59 

Kebutuhan Pengembangan Kapasitas

Institutional

Personal

Capacity

Organisasional

 

 Dengan demikian, agar mekanisme penyelesaian alternatif untuk penyelesaian 

sengkata agrarian ini dapat bekerja secara lebih optimal, pertama-tama perlu dilakukan 

harmonisasi perangkat peraturan-perundangan (pengembangan kapasitas tingkat 

kebijakan). Dalam pelaksanaannya perlu diidentifikasi kebijakan-kebijakan masa saja 

yang niscaya diharmonisasi itu. Pada tingkatan selanjutnya, diperlukan pula 

serangkaian upaya penataan organisasi sebagai pelaksana dari kebijakan hasil 

harmonisasi dimaksud. Agar tata organisasi baru ini bisa pla bekerja secara optimal 

maka diperlukan pula serangkaian upaya untuk mengembangkan kapasitas di tingkat 

personal. 

 

                                                        
57 Termasuk di dalamnya pengembangan kerangka hukum dan kebijakan baru atau 
perubahan/harmonisasi hukum/kebijakan yang ada, sehingga memungkinkan berbagai pihak 
menjalankan perannya dan kebijakan terkait mencapai tujuannya. 
58 Termasuk di dalamnya perluasan struktur manajemen, proses dan prosedur kerja. Tidak hanya dalam 
organisasi tertentu, namun juga pengelolaan hubungan antara organisasi yang berbeda dan sektor 
(publik, swasta dan masyarakat) 
59 Termasuk di dalamnya serangkaian proses untuk melengkapi individu dengan keterampilan 
pemahaman, dan akses terhadap informasi, pengetahuan dan pelatihan yang memungkinkan mereka 
untuk bekerja efektif. 



 

 

120 

Tabel 4.5 

Kerangka ‘Sinkronisasi ‘ Tata Kelembagaan Penyelesaian Sengketa dan Strategi Penguatan 

 

 Tata Guna Tata Kuasa 
Tata Usaha 

(Administrasi  dan 
Teknis) 

Tingkat Kebijakan 
cq. Content of Law 

   

Tingkat Organisasi 
cq. Structure of Law 

   

Tingkat Personalia 
cq. Culture of Law 

   

 

  Dalam menyusun program pengembangan kapasitas bagi bekerjanya sebuah 

mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang baru maka pertanyaan-pertanyaan 

pokok yang terdapat dalam Tabel 4.6. berikut dapat membantu. 

Tabel 4.6 

Pertanyaan Pokok Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kapasitas 

 Deskripsi 

Tingkat Sistem 
kelembagaan 

 Kebijakan pusat dan daerah apa saja yang dapat MENDUKUNG skenario 

pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa? 

 Kebijakan pusat dan daerah apa pula yang dapat MENGHALANGI skenario 

pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa? 

Tingkat 
Lembaga 

 Apakah (sistem) organisasi yang ada saat ini sudah memadai untuk 

mengemban misi penyelesaian sengketa di wilayah ini? 

 Hak-hal apa saja yang harus diperkuat atau bahkan ditambahkan lagi? 

Tingkat 
Individual 

 Apakah para pihak yang terkait (pemerintah, LSM, warga komunitas) telah 

memiliki ketrampilan yang cukup untuk mengemban tugas penyelesaian 

sengketa agraria di wilayah ini? 

 Ketrampilan-ketrampilan personal apa saja yang perlu diperkuat? 
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3 Macam/Tingkatan Kapasitas

3 tingkat PK Deskripsi

Tingkat Sistem
kelembagaan

Pengembangan kerangka hukum dan kebijakan baru
atau perubahan hukum/kebijakan yang ada, yang 
memungkinkan berbagai pihak menjalankan
perannya dalam upaya-upaya penanggulangan
ataupun pengurangan rresiko bencana.

Tingkat Lembaga Perluasan struktur manajemen, proses dan prosedur
kerja. Tidak hanya dalam organisasi tertentu, namun
juga pengelolaan hubungan antara organisasi yang 
berbeda dan sektor (publik, swasta dan masyarakat)

Tingkat Individual Serangkaian proses untuk melengkapi individu 
dengan keterampilan pemahaman, dan akses 
terhadap informasi, pengetahuan dan pelatihan 
yang memungkinkan mereka untuk bekerja efektif.

 

 

Pertanyaan Pokok Identifikasi
Kebutuhan Pengembangan Kapasitas

3 tingkat PK

Tingkat Sistem kelembagaan - Kebijakan pusat dan daerah apa saja yang dapat MENDUKUNG 
skenario pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa?

- Kebijakan pusat dan daerah apa pula yang dapat
MENGHALANGI skenario pengembangan mekanisme
penyelesaian sengketa?

Tingkat Lembaga - Apakah (sistem) organisasi yang ada saat ini sudah
memadai untuk mengemban misi penyelesaian
sengketa di wilayah ini?

- Hak-hal apa saja yang harus diperkuat atau bahkan
ditambahkan lagi?

Tingkat Individual - Apakah para pihak yang terkait (pemerintah, LSM, warga
komunitas) telah memliki ketrampilan yang cukup untuk
mengemban tugas penyelesaian sengketa agraria di wilayah
ini?

- Ketrampilan-ketrampilan personal apa saja yang perlu
diperkuat di masa depan?
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