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Abstrak

Konflik tanah di Kabupaten Manggarai telah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama
dan sudah terjadi sejak jaman penjajahan sekitar tahun 1930-an. Hingga saat ini konflik
masih terjadi dan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sudah banyak kerugian
yang ditimbulkan dari konflik tanah yang terjadi, dan hal ini dirasakan oleh semua pihak baik
yang berkonflik maupun pihak yang tidak terlibat dalam konflik. Terdapat banyak hal yang
menjadi akar permasalahan konflik tanah, dan hal ini pada dasarnya dikarenakan semakin
meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk berbagai keperluan. Tanah menjadi objek yang
jumlahnya terbatas tetapi sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Berbagai upaya telah
dilakukan untuk menyelesaikan dan mencegah konflik tanah di Manggarai, dan dalam upaya
tersebut masih banyak kendala yang dihadapi. Terlepas dari kendala-kendala tersebut
Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, elit-elit sosial, dan masyarakat Manggarai terus
berupaya mencegah dan meinimalisir konflik tanah di Kabupaten Manggarai, baik melalui
Pemerintah dan Hukum Formal maupun dengan cara Adat masyarakat Manggarai melalui
lembaga-lembaga Adat yang ada.

Kata Kunci : Kabupaten Manggarai, Konflik Tanah

Pendahuluan

Konflik merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan selalu terjadi dalam
kehidupan sehari-hari. Konflik dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan dan
terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik. Salah satu bentuk konflik yang
sering terjadi di Indonesia adalah konflik tanah. Konflik tanah merupakan permasalahan yang
terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan beragam bentuk dan penyebabnya. Kabupaten
Manggarai merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi konflik tanah. Konflik tanah
yang terjadi di Kabupaten Manggarai umumnya berbeda dengan konflik tanah yang terjadi di
beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, dan lain-lainnya. Salah satu contohnya
konflik tanah di Jawa Timur, menunjukkan bahwa kebanyakan konflik tanah yang terjadi
ruang lingkupnya terbatas pada unit individu atau keluarga, ketika kepemilikan dan
penggunaan dicampur aduk, dan perwakilan pemerintah seringkali berperan dalam resolusi
konflik (kecuali Kyai di dalam kasus warisan). Tetapi di Flores, khususnya di beberapa daerah



di Kabupaten Manggarai. Seringkali tanah dan sumber daya alam dikelola secara komunal dan
dibedakan antara hak pemilikan dan penggunaan

Konflik yang terjadi di salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini
merupakan permasalahan yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah maupun
masyarakat. Hal ini tidak lepas dari dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh konflik
tersebut. Konflik tanah di Kabupaten Manggarai telah banyak menyebabkan memakan korban,
baik korban meninggal maupun luka-luka, rumah-rumah dibakar, dan lain-lainnya. Kerugia
tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berkonflik, tetapi pihak lain yang tidak terlibat juga
merasakan dampak dari konflik tersebut. Konflik tanah di Kabupaten Manggarai terjadi
hampir setiap tahun dengan beragam penyebab dan akar permasalahannya. Keterlibatan semua
pihak diharapkan bisa membantu dalam menyelesaikan dan mencegah terjadinya konflik
tanah. Dalam hal ini bukan hanya Pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan
dan mencegah konflik, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat harus bekerjasama untuk
mengatasi permasalahan yang hingga saat ini terus terjadi di Manggarai. Dengan kerjasama
dari berbagai pihak dan lapisan masyarakat, maka penyelesaian dan pencegahan konflik tanah
bisa dilakukan dengan baik serta bisa mengurangi resiko dan kerugian yang sangat besar.

Kerangka Teoritik

Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat
dalam setiap kurun waktu. Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin configure yang
berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris, conflict yang
kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam
sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem
sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan. Aspirasi dan kepentingan setiap
kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam
banyak hal bertentangan satu sama lain (Surbakti, 2010).

Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of
interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat
dicapai secara simultan (Pruitt dan Rubin, 2004). Konflik adalah proses pertentangan yang
diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik,
menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik
(Wirawan, 2010). Terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik. Beberapa hal
yang menyebabkan terjadinya konflik, pertama, Keterbatasan sumber. Manusia selalu
mengalami keterbatasan sumber-sumber yang diperlukannya untuk medukung kehidupannya.
Keterbatasan itu menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan
sumber yang diperlukannya dan hal ini sering kali menimbulkan konflik. Kedua, Tujuan yang
berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot (1978), konflik terjadi karena
pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda.

Ketiga, Kebutuhan. Orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau
mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Keempat,
Saling tergantung atau interpendensi tugas. Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat



konflik memiliki tugas yang tergantung satu sama lain. Kelima, Diferensiasi organisasi. Salah
satu penyebab terjadinya konflik dalam oraganisasi adalah pembagian tugas dalam birokrasi
organisasi dan spesialisasi tenaga kerja pelaksananya. Keenam, Sistem imbalan yang tidak
layak. Sistem imbalan yang tidak layak dan tidak adil akan memicu konflik. Ketujuh,
Komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan konflik.
Kedelapan, Beragam karakteristik sistem sosial. Konflik dalam masyarakat sering terjadi
karena adanya karakteristik yang beragam: suku, agama, dan ideologi. Kesembilan, Pribadi
orang. Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah menimbulkan konflik, seperti
selalu curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling
benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri (Wirawan, 2010).

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, pertama, Determinan tingkat
aspirasi. Aspirasi bangkit dan kemudian menghasilkan konflik karena salah satu dari dua
alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu
mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa
mereka berhak memiliki objek tersebut. Kedua, Determinan persepsi tentang aspirasi pihak
lain. Konflik dapat terjadi ketika salah satu pihak benar-benar merasa puas dengan posisinya
dan menganggap pihak lain mengancam posisinya tersebut. Konflik juga dapat timbul ketika
suatu keputusan mengenai masa depan harus diambil dan pihaknya maupun pihak lain
mengambil posisi yang berbeda mengenai arah yang harus diambil. Ketiga, Tidak adanya
alternatif yang dapat diterima semua pihak. Suatu pihak juga harus memiliki persepsi bahwa
aspirasi kedua belah pihak tidak kompatibel satu sama lain. Pada suatu saat tampaknya tidak
ada alternatif yang mungkin akan berhasil dicapai oleh kedua belah pihak (Pruitt dan Rubin,
1986).

Konflik dapat diselesaikan dengan banyak cara, dua metode pengaturan konflik, yaitu
resolusi konflik melalui pengaturan sendiri dan resolusi konflik melalui intervensi pihak
ketiga. Pertama, metode resolusi konflik pengaturan sendiri, dimana pihak-pihak yang terlibat
konflik menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuan terlibat konfliknya. Metode resolusi
konflik pengaturan sendiri menggunakan dua pola, yaitu pola tanpa kekerasan (non - violent)
dan pola dengan kekerasan. Resolusi konflik tanpa kekerasan adalah resolusi konflik yang
dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik dengan tidak menggunakan kekerasan fisik, verbal,
dan nonverbal untuk mencapai resolusi konflik yang diharapkannya. Resolusi konflik dengan
kekerasan, dimana konflik diselesaikan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan (violent)
didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konfliknya
untuk memenangkan konflik. Kedua, metode resolusi konflik melalui intervensi pihak ketiga.
Seringkali, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang sudah
berlangsung lama dengan menghabiskan sumber-sumber yang dimiliki dan pengorbanan yang
sangat besar. Intervensi pihak ketiga seringkali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak
mampu menyelesaikan konflik mereka (Wirawan, 2010).

Ada lima strategi konflik yang bisa digunakan. Pertama, Contending, yaitu meliputi
segala macam usaha menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memedulikan
kepentingan pihak lain. Kedua, Problem solving, yaitu meliputi usaha untuk mengidentifikasi
masalah yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan serta mengarah pada



sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Ketiga, Yielding, yaitu strategi dimana
orang harus menurunkan aspirasinya sendiri, tidak perlu berarti penyerahan total. Strategi ini
juga bisa berarti konsesi parsial. Strategi keempat, adalah inaction dan kelima, withdrawing.
Kedua strategi ini sama dala arti bahwa keduanya melibatkan penghentian usaha untuk
mengatasi kontroversi. Tetapi keduanya berbeda dalam arti bahwa withdrawing adalah
penghentian yang bersifat permanen, sedangkan inaction adalah tindakan temporer yang tetap
membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi (Pruitt dan Rubin, 1986).

Pandangan Masyarakat Manggarai Tentang Tanah

Masyarakat Manggarai merupakan masyarakat yang memiliki budaya dan tradisi yang
sangat kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Data
tahun 1936-1948, Manggarai mempunyai kebudayaan agraris, yaitu makanan pokoknya
jagung, padi ladang kering, ubi jalar (tete wase), ubi manis (tese), ubi kayu (tete haju, tete
daeng) (Verheijen, 1991). Masyarakat Manggarai mengenal isitlah Lingko (tanah ulayat), dan
uma tingkul (tanah garapan pribadi). Lingko merupakan tanah yang digarap oleh sekelompok
masyarakat yang berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat dalam suatu kampung. Lingko
adalah lahan pertanian dan perkebunan yang berbentuk bulat melingkar, di dalamnya para
anggota persekutuan membuka dan mengerjakan kebunnya menurut bagian masing-masing.
Ketika membuka kebun baru di sebuah lingko, ditetapkan titik pusatnya, lalu dari titik pusat
ditarik jari-jari pembatas antar-bagian / bidang yang ingin dikerjakan oleh para anggota
persekutuan adat atau oleh orang-orang lain di luar persekutuan adat yang ingin dan diberi
kesempatan untuk mengerjakan kebun di kawasan tersebut. Lingko biasanya dibedakan atas
beberapa jenis: pertama, Lingko rame/lingko randang, yaitu bidang tanah garapan baru yang
dibuka dengan melakukan upacara adat dengan hewan korban besar berupa seekor kerbau atau
ela rae (babi merah).

Dalam proses pembuatan lingko ini, bidang tanah yang dibuka dengan mengorbankan
babi merah disebut lingko wina, sedangkan bidang tanah garapan yang dibuka dengan
mengorbankan kerbau disebut lingko rona. Kedua, lingko saungcue, yaitu lahan garapan baru
yang dibuka dengan pembunuhan seekor babi (tidak peduli warnanya apa) sebagai korban.
Setiap orang yang menggarap atau mengerjakan tanah tersebut berkewajiban untuk setiap
tahun melakukan penyembelihan seekor ayam. Lingko dibuka oleh masyarakat atau
sekelompok masyarakat dalam satu kampung melalui berbagai proses adat masyarakat
Manggarai. Oleh karena itu lingko memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dalam
suatu kampung. Tanah ulayat wajib dimiliki oleh warga kampung. Suatu kampung kalau tidak
ada lingkonya dapat disangsikan keabsahan kampung tersebut. Tanah ulayat itu wajib dimiliki
oleh setiap anggota / warga dalam satu kampung yang telah berkeluarga / dewasa. Dalam hal
ini lingko merupakan salah satu identitas suatu kampung atau merupakan simbol keberadaan
suatu kampung.

Kuatnya kesatuan tanah ulayat dengan kampung memunculkan filosofi budaya yang
mengandung dasar hukum yang kuat yakni beo one lingko peang (kampung di dalam, kebun
ulayat di luar) (Nggoro, 2006).  Proses pembagian atau penentuan lingko, itu dilakukan
melalui rangkaian upacara adat serta tugas itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang



telah dipercaya atau dipilih oleh warga kampung. Di dalam masyarakat agraris Manggarai
terdapat tu’a golo yang berperan sebagaia kepala wilayah yang mencakupi kampung, tanah,
hutan, dan air. Dia lalu memberikan otoritasnya untuk membuka kebun baru di atas sebuah
bidang tanah adat yang disebut lingko kepada tu’a teno.

Tu’a golo merupakan pemimpin kampung yang mengurusi mbaru gendang (rumah
gendang / rumah adat) dan beo (kampung). Tu’a teno merupakan kepala tanah ulayat, atau
orang yang secara khusus berbagai urusan yang berhubungan dengan tanah. Tu’a teno harus
dipilih secara musyawarah karena ia adalah mewakili tuan tanah, anggota kerabat yang lain.
Tuan tanah ialah pemilik tanah dalam arti bahwa dialah (merekalah) yang pertama tinggal,
menetap di lokasi tanah atau di sekitar tanah tersebut. Sehingga ia dapat sungguh-sungguh
memahami status keabsahan / kepemilikan tanah, dan sejarah tanah tersebut. Tu’a teno
memiliki tugas untuk mencatat nama-nama peserta yang berhak mendapat pembagian tanah
ulayat.

Dalam proses pembagian sebuah tanah adat atau lingko, tu’a teno terlebih dahulu
mengundang semua warga kampung dari berbagai suku (panga) untuk berkumpul lalu
bermusyawarah (lonto leok) guna “mengatur pembagian tanah secara adil dan bijaksana
kepada semua warga. Pada saat awal pembagian tanah, tu’a teno yang berwenang menanam
kayu teno dan satu butir telur ayam kampung untuk ditanam pada bagian sentral tanah ulayat
(Nggoro, 2006). Pada saat pembagian tanah ulayat, tua teno dipersilahkan pertama untuk
memilih pembagiannya, bahkan ia dipersilahkan oleh anggota ulayat agar tua teno memilih
tanah agak lebih luas jika dibandingkan dengan anggota lain.

Konflik Tanah Di Kabupaten Manggarai

Konflik tanah di Kabupaten Manggarai merupakan salah satu permasalahan yang
membutuhkan penanganan serius dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pihak lain seperti
kelompok-kelompok kepentingan dan masyarakat Manggarai itu sendiri juga memiliki
tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Konflik tanah terjadi hampir di
seluruh wilayah Kabupaten Manggarai dan konflik tersebut telah terjadi sejak jaman sebelum
kemerdekaan Indonesia. Tanah merupakan objek yang sangat dibutuhkan oleh siapa pun dan
untuk berbagai bentuk fungsi dan keperluannya, baik oleh Pemerintah, pihak swasta, maupun
masyarakat. Pemerintah membutuhkan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur
seperti kantor-kantor atau pusat-pusat pemerintahan dan fasilitas-fasilitas umum, Pihak swasta
membutuhkan tanah untuk berbagai keperluannya seperti kantor, tempat usaha, dan lain-
lainnya. Sementara masyarakat membutuhkan tanah untuk kepentingan pertanian, tempat
tinggal, pekuburan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu tanah merupakan objek yang sangat
penting.

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan akan tanah sangat meningkat, nilai
ekonomis dari tanah pun semakin meningkat. Pertambahan penduduk yang semakin
meningkat tidak diimbangi oleh jumlah lahan yang ada, dimana tanah atau lahan kosong tidak
bertambah dan bahkan semakin berkurang jumlahnya seiring dengan semakin tingginya



kebutuhan akan tanah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan tanah, dan hal
ini juga terjadi di Kabupaten Manggarai.

Konflik tanah di Kabupaten Manggarai dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan
aktor atau pihak yang berkonflik, yaitu : individu dengan individu, individu dengan kelompok,
kelompok dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah dan
pemerintah dengan pemerintah. Kelompok yang dimaksud bisa merupakan kelompok
masyarakat adat dan juga kelompok-kelompok kepentingan atau kelompok yang memiliki
kepentingan dan tujuan yang sama. Konflik tanah yang melibatkan kelompok masyarakat adat
di Manggarai merupakan konflik dengan intensitas paling tinggi atau yang paling sering
terjadi di Manggarai. Konflik yang melibatkan masyarakat adat ini juga merupakan konflik
yang menyebabkan dampak dan kerugian yang paling besar dalam setiap permasalahan tanah
yang terjadi.

Terdapat banyak hal yang menjadi akar permasalahan dari konflik tanah yang terjadi di
Kabupaten Manggarai. Pertama, Tertib administrasi, yang dimaksud dengan tertib
administrasi disini adalah bahwa sebagian besar tanah yang ada di Kabupaten Manggrai belum
bersertifikat, sehingga tanah tersebut secara administrasi belum jelas kepemilikannya. Dengan
masuknya hukum formal (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lainnya) dan
semakin majunya perkembangan jaman, maka adanya modernisasi administrasi hak atas tanah,
dimana tanah – tanah yang ada harus jelas kepemilikannya dengan bukti sertifikat atas tanah
tersebut. Secara administrasi hak atas tanah itu belum menjadi perhatian serius dari
masyarakat Manggarai, dimana mereka masih berpegang pada hukum adat yang berlaku yang
bersifat lisan.

Kedua, Melanggar kesepakatan, yaitu adanya pengingkaran atas kesepakatan-
kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tanah yang sebelumnya telah diserahkan kepada
pihak lain atau kepada keluarga, dalam kurun waktu tertentu tanah tersebut diambil kembali
oleh pihak yang telah menyerahkannya. Konflik kemudian muncul saat pihak yang menerima
tanah menolak untuk menyerahkan kembali tanah yang telha diterimanya karena merasa telah
memiliki dan telah mengolah tanah tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama.

Ketiga, Alih fungsi lahan. Konflik tanah di Manggarai juga terjadi karena adanya alih
fungsi lahan untuk kepentingan lain seperti kehutanan, pertambangan, serta pembangunan
infrastruktur pemerintahan dan fasilitas-fasilitas umum. Konflik terjadi saat ada pihak yang
tidak setuju dengan kebijakan alih fungsi lahan tersebut karena merasa dirugikan. Keempat,
Penggunaan tidak sesuai peruntukkan. Tanah yang menjadi hak individu atau hak masyarakat
adat diserahkan secara sukarela untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama sesuai
dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, tetapi kemudian diokupasi kembali oleh
pihak yang telah menyerahkannya. Hal ini disebabkan oleh tanah tersebut digunakan tidak
sesuai peruntukkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat tanah tersebut diserahkan.

Kelima, Perebutan hak waris. Konflik tanah yang disebabkan oleh perebutan hak waris
sebagian besar terjadi antara pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berasal dari
keturunan yang sama, tetapi bisa juga terjadi antara ahli waris dari pemilik tanah dengan pihak



lain yang mengklaim tanah tersebut. Perebutan hak waris dengan pihak lain biasanya terjadi
ketika pihak lain diberikan hak untuk mengelolah tanah, tetapi di kemudian hari tanah tersebut
diklaim kembali oleh ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya.Tanah sangat terbatas dan dari
waktu ke waktu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena terdesak oleh kebutuhan
hidup dan kebutuhan akan tanat, makan sebagian orang atau kelompok masyarakat akan
berusaha untuk mendapatkan tanah. Konflik terjadi saat usaha-usah tersebut dilakukan dengan
cara yang salah atau cara yang merugikan pihak lain. Berbagai upaya pun dilakukan untuk
menyelesaikan dan mencegah konflik tanah di Kabupaten Manggarai.

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai telah melakukan berbagai upaya untuk
menyelesaikan konflik yang terjadi, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah antara lain:
pertama, Mediasi. Pemerintah daerah dalam hal ini menjadi mediator antara pihak yang
berkonflik. Dalam beberapa kasus tanah di Manggarai, Pemerintah juga menjadi pihak yang
berkonflik, dan dalam hal ini Pemerintah tetap menjadi mediator tetapi dari instansi atau
lembaga yang tidak terlibat dalam konflik tersebut. Kedua, Persuaif. Langkah ini merupakan
langkah yang diambil oleh Pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik dengan cara
damai atau menghindari terjadinya kekerasan.

Ketiga, Sosialisasi. Langkah ini dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan dampak buruk dan kerugian yang akan ditimbulkan dari konflik
tanah tersebut. Selain bertujuan menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, sosialisasi juga
bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Keempat, Pemberian ganti
rugi. Pemerintah yang menjadi pihak yang berkonflik akan mengambil langkah pemberian
ganti rugi kepada pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tetapi jika yang
berkonflik bukan Pemerintah, makan dalam hal pemerintah menjadi mediator yang akan
menyarankan salah satu pihak yang berkonflik untuk memberikan ganti rugi atas tanah yang
dipermasalahakan. Ganti rugi bisa berupa uang, bisa juga berupa tanah pengganti.

Kelima, Menempuh jalur hukum. Jika berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah daerah
gagal, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menyarankan pihak yang
berkonflik atau pun pihak yang terlibat konflik dengan pemerintah untuk menempuh jalur
hukum. Alur penyelesaian konflik yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai
dimulai dari tingkat desa, kecamatan, dan Pemerintah daerah. Selain Pemerintah daerah,
masyarakat maupun tokoh masyarakat juga berupaya untuk menyelesaikan konflik tanah di
Kabupaten Manggarai.

Pertama, Lonto Leok : Penyelesaian Konflik Secara Adat-Istiadat Manggarai.
Penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh masyarakat lebih mengedepankan cara adat
dan budaya masyarakat Manggarai. Penyelesaian konflik tanah secara adat umumnya
dilakukan masyarakat di mbaru gendang (rumah adat masyarakat Manggarai) melalui forum
lonto leok (musyawarah). Dalam forum lonto leok ini adat-istiadat dan simbol-simbol
kebudayaan masyarakat Manggarai digunakan, dan dalam forum ini diupayakan permasalahan
tanah tersebut bisa diselesaikan secara damai.



Kedua, Klarifikasi Kepemilikan Tanah Ulayat : Hak Individu Dan Hak Masyarakat
Adat. Klarifikasi kepemilikan tanah ulayat disini merupakan upaya yang dilakukan untuk
menyelesaikan konflik dengan memperjelas status kepemilikan tanah, mana yang menjadi hak
individu dan mana yang menjadi hak masyarakat adat. Hal ini dikarenakan konflik terjadi
karena masyarakat adat, kelompok, maupun individu tidak mengetahui secara jelas status
kepemilikan tanah yang dipermasalahkan. Hal ini biasa dilakukan masyarakat di mbaru
gendang. Ketiga, Memperjuangkan aspirasi. Langkah ini dilakukan masyarakat dengan
mengadukan nasib serta memperjuangkan aspirasinya kepada elit politik lokal (Pemerintah
daerah dan DPRD Kabupaten Manggarai) agar mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dan
keinginan masyarakat. Langkah ini dilakukan jika konflik terjadi antara pemerintah dan
masyarakat. Keempat, Menempuh jalur hukum. Langkah ini sama seperti yang dilakukan oleh
Pemerintah, tetapi dalam beberapa kasus di Kabupaten Manggarai masyarakat berupaya atau
cenderung menghindari langkah ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan sangat besar.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan konflik tanah di
Kabupaten Manggarai. Pertama, Kesadaran hukum masyarakat rendah. Kesadaran hukum
yang rendah terlihat dari kurang pedulinya masyarakat untuk mensertifikatkan tanah yang
dimilikinya. Sehingga dalam kurun waktu tertentu konflik terus terjadi karena memperebutkan
tanah yang sama. Kedua, Ketidakpuasan Terhadap Keputusan Pengadilan. Konflik tanah sulit
diselesaikan ketika pihak yang dinyatakan kalah dalam sidang pengadilan tidak puas dengan
putusan tersebut. Ketiga, Perkembangan Penduduk Tidak Signifikan. Pertambahan jumlah
penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan tanah tinggi, sehingga hal ini
membuka peluang terus terjadinya konflik tanah di Kabupaten Manggarai. Kurang lebih
beberapa hal di atas merupakan kendala yang sering dihadapi dalam menyelesaikan konflik
tanah di Kabupaten Manggarai.

Penutup

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan suatu gejala sosial yang tidak bisa
dihindari. Konflik bisa terjadi kepada siapa saja dan mencakup berbagai bidang kehidupan.
Demikian pun dengan konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai, dimana konflik
tanah merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat Manggarai
dan telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama serta melibatkan seluruh lapisan
masyarakat.

Meskipun konflik tanah merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam
kehidupan masyarakat Manggarai, tetap saja hal ini bukan merupakan penghambat bagi
Pemerintah daerah maupun masyarakat untuk terus berupaya menyelesaikan dan mencegah
konflik tersebut. Pemerintah, elit-elit sosial, maupun masyarakat tetap harus berkomitmen
untuk terus berjuang menyelesaikan berbagai persoalan tanah di Kabupaten Manggarai,
dimana hal ini pada dasarnya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua orang
khususnya masyarakat Manggarai itu sendiri.



Daftar Pustaka

Clark, Samuel. (ed). (2004), Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan, Sepuluh Studi Kasus
Konflik Tanah Dan Sumber Daya Alam Dari Jawa Timur Dan Flores, Jakarta : Bank
Dunia

Nggoro Adi M. (2006), Budaya Manggarai Selayang Pandang, Ende : Nusa Indah

Pruitt, Dean G. dan Rubin, Jeffrey Z. 2004, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Verheijen, A. J. (1991), Manggarai Dan Wujud Tertinggi, Jakarta : LIPI-RUL
Wirawan. 2010, Konflik Dan manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian), Jakarta :

Salemba Humanika

Dokumen Pemerintah Kabupaten Manggarai, Penanganan Masalah Tanah Di Kabupaten Dati
II Manggarai sejak tahun (1989/1990 – 1998/1999), bagian Tata Pemerintahan Setwilda
TK II Manggarai

Dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Langkah – Langkah Penanganan Yang
Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Menangani Masalah – Masalah Konflik Pertanahan

Laporan Hasil Penelitian Pemerintah Kabupaten Manggarai Dan lembaga Studi Van Bekkum-
Verheijen Ruteng-Flores, Interelasi Antara Sistem Kekerabatan Dan Masalah
Kepemilikan Tanah Di Manggarai


