
 

 

6.1 Keshapalu 

BAD VI 

PENUTUP 

hlstorisitasnya maupun p3da metode yang dipabi dalam kehidupan masyarakat 

umum. Hukum ada! adolah hukum l8k tertulis yaitu suatu hukuCI yang sifatnya 

disampai.kan secara lisen kepada ketunmannya atau diteruskan <Uri generasi ke 

genol11Si IM:rikutnya. Lain halnya dengao hukum negara yaitu suatu hukum yang 

sifatnya disampaikan secara tenulis dan setiap masyaraltat harus menaati semua 

norma-norma yang diterapkan demi kepentingan umum .. 

Dalam pernbahasan pada Jlld>.bah se!M:Iumnya, saya telah menguraikan posisi 

bukum adat berl>adapan da!gan hukum nosional. Klta menysdari bahwa dalam 

bukum oasional (UUD 1945, pasal33 ayat 3 dan UUPA 1960, ayst 1-3) memasukan 

esensl rana mendasar mengenai bukum adat terutama yang berhubungao dengan 

tanah adat. Tanah adat dalam bukum nasional menpkui eksistensinys beserta oonna-

norma yang telah diatur dalam hukum ada! mcngenai tanab adaL Oan dalam istilah 

hukum naslonal dinamakan tanah ulayaJ atau tanah adat. Tanah adat atau ulayat 

adalab tanah millk: dalam sekelompok klan tertentu yang keberadaanya dimanfaatkan 

secara kolektif. 
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Dalam masya.rakat Batak Tobe, istilah tanah ulayat sinonim dengan t:inah 

golal. Tanab golat edalah taoah milik bersama dalam suatu ~ga tcrtentu, yang 

keberndaannya adalah milik "cara bcrsama. Sebagai miJik be=ma maka usalla 

untuk mengalihkan bak bcrsama tersebut sangat sull~ mlsalnya menjuol atau 

menghibabkan tanah tcmbut kepada pihak lain. Untuk itu, dalam masyarakat Batak 

tanah golat adalah tanah m!Uk bcrsama, slmbol kebcradaon marga dan tanah edat 

sebagai pengukuhan akan eksistensi margo. Selain itu,dalam masyarakat Batak T oba 

IMah adllt 14;\lab iillmbcr kelruBian dan penyatuan marga, juga dilihat bahwa tanah 

ad.-3! memiliki nllai llallSCCDdental (nilai kesalaalan). 

Derda.sarkan konscp tembut di alas maka dalam bab III dan IV, saya telah 

menguroikan dua hal yang urgcn mcn,genai konOik yang terjadi di masyarakat Batak 

di Samosir, sepcrti konOik tanah ada! mengenai hak priYBlisasi dan konOik tanab adat 

dalam hubWlpn dengan pembangunan infrasttuktur. Dalam konfiik hale privatisasi 

tanah ada~ saya telah mendeskripsikM mengenai konllik tanab marga dalam semarga 

dan konflik tanah marga yang berl>cda dengan marga. Esensi dari semua konfiik 

tetsebut adalah ingin meoWlj ukkan bahwa tanah ada! adalah milik dari keturunan 

masing-masing marga. Selain llu, konllik itu terjadi k"""'a adanya perubahan funl!$i 

IMah yang 1>crsamaan dengan munculnya pemekaran kabupaten baru dl Samoslr. 

Konfilk mt~>gcnai tanab ada! di Samosir tidalc berujung poda tindalcan llllllrlcis 

(konfllk manifestasi), tetapi konOik mengenai tanah adat dl Samosir tersebut lebih 

condong poda konfiik Iaten artinya konOik yang didiamkan atau tcrpendam. Konfiik 

Iaten atau terpendam tersebut maksudnya bahwa Of'IUI8 Batak dl Samosir lidak mau 
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masalah pribadi marga dapat diketahui oleb marp lain. Memalukau mana.kala konflik 

privatisasi marga diketahui oleh marge lain. 

Konflik yang leljadi tersebut dapat diawi melalui perangkat·perangkat adat 

yang JMSih dihidupi dalam masyarakat Balak di Samosir seperti bila konflik ltu 

terjadi dapat diatasi dalam keluarga dekat saja misalnya yang biasa disebut da/iha11 

Na Tofu. Kalau masalab ltu tidak dapat diselesalkan dalam keluarga maka bisa naik 

banding ketingkat lebih tinggi misalnya !IOIIIO·Iua ada/, dan beherapa unsur-un>-ur 

yang lainn)'li (misalnya tokoh masyara!W, tokoh adat, tokoh agama, kepala deu, dan 

kepolisian) . 

6.2 lmplikasi Teori 

Suatu konflik tentu ada implikaSi atau efek dati teori yang ada. Implikasi teori 

bermaeam-macarn di antaraoya adalah berdarnpak pada kesenjangan sosial, moral, 

hukum (perdata/pidana), politik, ekonoml, kebersamaan, dll. Seperti menurut fl'lUlZ 

von Beebmann, konJlik mcngenai lllnal\ akan berimplikasi pada kesenjangan sosial 

sehingga unsur kebersamaan dalam keluargu akan terganggu (konflik tanah akan 

mercmbes pada kesenjang;m sosial. 

Dcmikian jug;> halnya deng;m masyarakat B:uak Toba eli Samosir, tanab adat 

sebagai simbol kolektivitas keluarga aJcan terganggu ketika tanah adat te<sebut 

bermasalah. 1idak hanya masalah dalarn tanah soja tetapi juga dalam sctiap pesta· 

pesta adat tnisalnya pesta dalam pentbangunan tcmpat kuburan atau bangunan tugu. 

Jodi, implikasi konflik tanab yang tCljadl di Samosir disadari banyak bcrdrunpak 
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ganda, apalagl daernh Samosir adalah daerah adut, yang setiap hari selalu 

mengadakan pesta adal 

Kalau masaJah tanah lmebut berdampak pada kebidupan sosial masyarakat 

ada! berarti benar apa yang dikatakan Rauf mengenal konsep kontlik. Rauf 

merumuskan konfiik dalam dua b:tgian yaitu. penama, hubungan sosial yang 

mendatangkan n1anfaat bersama, malcsudnya hubungan sosial yang dldlamkan oleh 

setiap masyarakat atau yang biasa dinamakan hubungan sosial positif, Kedua, 

hubungan sosial yen& negatif yana.mnglwilkan konflik. ant.ara mettk.a yang terlibal 

di dalamnya karena adanya pandangan bahwa satu pihak dalarn hubungan sosial 

lmebut menganggap bahwa pibak lain memperoleh manfaat .yang lebih besar dari 

hubungan sosial ini yang menirnbulkan rasa ketidakadilan di dalam diri pihak yang 

terlibat di dalamnya sehingga terllentuk perbedaan mengenai manfaat dari hubungan 

sosial u:roebut. Konflik membuat individu tenentu ~g dati kebidupan sosial 

semnrga, yang lebih payab lagi adalah dia diek.dcomunikasi dari kehidupan 

masyarakat adat. 

Dila hal In! terjadi dalam kehidupan masyaraktu adat rnaka tawacan atau solusi 

yang digunakan oleb Colleta untuk menyelesaikan masalah tersebut adolah dengan 

membangun komunikasl dengan massa yang tengah konflik adalah dcnpn 

menggunakan saluran·saluran pengaruh informal lladisional dan pemimpin· 

pemimpin selempat. Peron kepemimpinan infonnal ttadisional klranya dapat 

menyambung kern bali konnik yana terjadi di dalam klan atau marganya. 
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6.3 Sanaa 

Betdasar!WI baSil ~litian saya mengenai konOik mengenai tanah adat dl 

kecamaun Pangururan kabupaten mWI dibawah ini saya mengungkapkan bebenlpa 

saran penting antara lain; 

I. Pemcrintah berusaha untuk mengadoknn pendekatan persuasive, merangkul 

tokoh-tokoh adat dan masyarakilt adat sccara kesclu.ruhan. 

2. Pemerintah segera mcmbc:ntuk Peraturnn Daerah (Perda) mengenai perangkat

perilllgk!\t a<!at. Dimaksud ada:lah agar bisa menjembatani anlllr8 masyarakat 

adat yang memiliki tanah adat d an pemerintah untuk kebutuban infrastrulctur. 

3. Pttnerintah banJs mampu memetakntt mengenai kcpcmiliknn tanah adat 

misalnya banJs bisa dibedakao tanab tanalt go/at, tanalt marga. dan tanah waris. 

4. Kalau tanah marga sulit dijual atau dlhlbahkan maka solusi yang teroaik adalah 

menghidupkan kembali pernngliult-perangknt ndat yang Ielah hilang sejak lama. 

Perangknt-perangknt adat misalnya blu.r, horja, !Jut a, lumban atau sosor. 

S. Pemerintah banJs benlni dan 'benliknp togas, agar woah-tanah di kabupatcn 

Samosir disertifikatkan 

6. Pemerintah juga haru.s memberi solusi yan~; tidnk merugikan masyarakat adat 

misalnya pertama, tanah adat dipnkal dengan sistem "Sweet Fifteen Day" uotuk 

memudahkan pcmbangunan infraslnlktur (bondingkan solusi pemerintahan 

Malaysia), kedua tanah ada! dcngan sistem saham ataU investaSi, dan ketiga 

dengan sistem menyewa. 
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