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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan Konflik
Kepentingan Dalam Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah
Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Damai pasca
Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013, Serta
upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik kepentingan dan
penetapan batas wilayah antara Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan
Damai pasca SK Bupati Nomor : 146.3/K.837/2013. Konflik ini terjadi di
Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013, di Kecamatan Damai dan
Kecamatan Bentian Besar, Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan
Damai (Kampung Damai) dan kantor Kecamatan Bentian Besar (Kampung
Dilang Puti) serta di Bagian Pemerintahan Kebupaten Kutai Barat.
Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara
dan penelitian dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala
Bidang Pemerintahan di sekretariat daerah Kabupaten Kutia Barat, Camat
Bentian Besar, Camat Damai, Kepala Adat Besar Kecamatan Damai dan
Kepala Adat Besar Kecamatan Bentian Besar, data-data tersebut dianalisis
melalui metode analisis data kualitatif model interaktif, dengan tahapan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik kepentingan dalam
penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi yang terjadi di
antara Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai, merupakan
konflik yang meliputi kepentingan politik (penguasaan lahan) untuk
mendapatkan hak wilayah yang lebih luas dan kepentingan ekonomi
(pengelolaan sumberdaya alam) untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri
halnya uang. Penyelesaiaan konflik melalui pendekatan persuasif
(perundingan) dalam bentuk musyawarah yang kemudian dapat terselesaikan
dengan cara peradilan.

1

Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman. Email: markusimanuel56@gmail.com

Penetapan Dan Penegasan garis Batas Wilayah Administrasi (Imanuel)

Kata Kunci: konflik, politik, ekonomi, Surat Keputusan bupati, Kutai Barat.
Pendahuluan
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Pemerintah
daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”
Pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan penyerahan urusan (desentralisasi)
kepala daerah, adalah dalam rangka peningkatan pembangunan nasional di
daerah. Secara khusus, kewenangan otonomi yang diberikan kepada
pemerintahan daerah, dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaran
fungsi-fungsi pokok pemerintahan yaitu mencakup pelayanan, pemberdayaan
dan pembangunan.
Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya yang merupakan salah satu
kunci penentu keberhasilan pelaksanaannya dan Sumber Daya Alam (SDA)
merupakan faktor yang mempengaruhi dalam mencapai keberhasilan sebuah
penyelenggaraan otonomi daerah, apabila dikelola hasilnya dapat menunjang
pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan otonomi yang nyata,
serasi dinamis dan bertanggungjawab seiring dengan meningkatnya kebutuhan
masyarakat pada daerah kabupaten/kota.
Kabupaten Kutai Barat Sebagai kabupaten pemekaran yang terdiri dari
16 kecamatan. Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Damai khususnya,
kecamatan yang memiliki sumber daya alam yang cukup baik dari segi hutan
dan tambang batubara. sejak tahun 1999 hingga sekarang sumberdaya alam
secara khusus tambang batubara sedikit demi sedikit dikelola dengan optimal
oleh pemerintah daerah. Untuk mengelola lebih lanjut tambang batubara yang
ada maka pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan ijin kepada PT.
Trubaindo Coal Mining (TCM) yg merupakan perusahaan terbesar di Indonesia
untuk mengelola tambang batubara yang berada di batas wilayah Kecamatan
Damai dengan Kecamatan Bentian Besar.
Namun dalam pelaksanaan terjadinya konflik batas wilayah antara
Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar, oleh beberapa oknum
masyarakat. dilain sisi masyatakat di Kecamatan Bentian Besar menggugat atas
di keluarkannya SK Bupati mengenai penetapan dan penegasan garis batas
wilayah kedua kecamatan. Sehingga sampai saat ini belum diketahui
bagaimana penyelesaian yang pemerintah lakukan untuk menyelesaikan konflik
kedua wilayah baik secara fisik dilapangan dan terhadap SK yang dikeluarkan
oleh Bupati Kutai Barat.
Kerangka Dasar Teori
Konflik
Istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian,
peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa kontak fisik antar beberapa pihak.
Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan
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yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain”. Dengan
kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek pisikologis di balik
kontak fisik yang terjadi. Secara singkat, istilah “conflict” menjadi begitu
meluas sehingga beresiko kehilangan setatusnya sebagai sebuah konflik
tunggal.
Solusi untuk masalah ini adalah dengan mengambil suatu makna terbatas
berdasarkan definisi Webster yang kedua. Konflik berarti persepsi mengenai
perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu
kepercayan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai
secara simultan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa konflik adalah persepsi
mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest). Istilah
kepentingan sementara orang lain menggunakan istilah “nilai-nilai” (values)
atau “kebutuhan” (needs). Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa
yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam
pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan
niat intensinya.
Implementasi
Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”,
berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam
Tachan, 2008: 29), kata to implement berasal dari bahasa Latin “implementum”
dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implore” dimaksudkan “to fill
up”,”to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere”
maksudnya “to fill”, yaitu mengisi.
Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat);
melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan
“menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil
yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan
menyediakan atau melengkapi dengan alat”.
Dari pengertian atau penjelasan mengenai implementasi di atas
dirangkaikan dengan kebijakan publik maka, kata implementasi kebijakan
dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian dan pelaksanaan suatu kebijakan
yang mengarah pada penggunaan (alat) sarana, untuk mencapai suatu tujuan
kebijakan. Dengan demikian dalam sebuah proses kebijakan publik,
implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan
dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat di pandang dengan tahapan
teoritis.
Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 146.3/K.837.2013
Adapun isi dari Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor:
146.3/K.837/2013 yang menjadi landasan penetapannya batas wilayah
administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar, yaitu:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Menetapkan dan menegaskan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara
Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan
Damai, tanggal 20 Juni 2013;
Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan
Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, adalah mulai dari
koordinat (1) x = 0348597; y = 9926115, (2) x = 0349042; y 9924149,
(3) x = 0349732; y = 9924708, (4) x =0348466; y = 9923570, (5) x =
0348302; y = 9922624, (6) x = 0348320; y = 9922264, (7) x = 0348431;
y = 9921696, (8) x = ; y = 9921089, (9) x = 0349016; y = 9920636, (10)
x =0348844 0348838; y = 9920569; (11) x = 0348838; y = 9920515, (12)
x = 0350515; y = 9919378, (13) x = 05351545; y = 9917985, (14) x =
0351907; y = 9917512, (15) x = 0352450; y = 9916877, (16) x =
0353321; y = 9913471, (17) x = 0352884; y = 9907790, (18) x =
0345918; y = 990030, (19) x = 0342339; y = 9899844, (20) x = 0339289;
y = 98983500
Dari garis batas, wilayah sebelah barat adalah wilayah Kecamatan
Damai dan sebelah Timur adalah wilayah Kecamatan Bentian Besar.
Peta Batas Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan
Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana
dimaksud pada diktum pertama terdapat pada lampiran yang tidak
terpisahkan dari putusan ini.
Pelaksanaan Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Batas
Antara (PBA) pada titik-titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam
diktum Kedua Keputusan Bupati ini
dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat
keputusan bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Masyarakat Kampung Di Kecamatan Damai dan Masyarakat Kampung
di Kecamatan Bentian Besar secara perseorangan maupun berkelompok
dan atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan
kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau
pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya
yang sah.
Pengurusan administrasi tanah yang dikeloa oleh masyarakat dilakukan
sesuai dengan wilayah administrasi kampung letak tanah dan batas
wilayah kampung tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat
atau badan hukum yang sudah di kuasai di atas tanah tersebut.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian deskriptif
kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
model interaktif. Yang dimaksudkan dengan analisis model interaktif yaitu
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analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan. Adapun alur yang dimaksud yaitu :
1. Pengumpulan Data (Data Collecting)
2. Reduksi Data (Data Reduction)
a. Menjelaskan data
b. Mengelompokkan data
c. Menyederhanakan penulisan data
3. Penyajian Data (Display Data)
4. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing)
Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah keempat meliputi
langkah yang telah disederhanakan, disajikan dalam penyajian data dengan cara
mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodelogis,
konfiguratif yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui
hukum-hukum empiris. (Milles dan Huberman 2007:15).
Hasil Penelitian
Kepentingan Politik, Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Antara
Kecamatan Damai dan Kecamatan Bentian Besar
Munculnya konflik pada dasarnya merupakan kesalahpahaman,
kegamangan dan sikap egoisme para oknum elite politik. Konflik dalam
penegasan batas kedua daerah merupakan konflik yang ditandai dengan adanya
benturan kepentingan oleh para oknum elite politik yang mengtasanamakan
kecamatan.
Dari pihak Kecamatan Damai ada : Potit (Mantan Petinggi Besiq, Camat
Damai, Ketua DPRD yang bekerjasama Bupati Kutai Barat dalam hal ini
sebagai pembuat Surat Keputusan karena adanya hubungan kekeluargaan atau
ikatan (persaudaraan). Di pihak Kecamatan Bentian Besar ada : Pak. Roesli
selau (Kepala Adat Besar Kecamatan Bentian Besar, Pak. Ririn selaku
(Pengacara Dayak Bentian Besar) dan Pak. Nyeloi selaku (Petinggi Kampung
Dilang Puti).
Berdasarkan pembahasaan di atas, dapat dikatakan bahwa konflik dalam
penegasan batas daerah ini berdimensi kepentingan politik untuk mendapatkan
hak wilayah yang lebih luas, yang dilibatkan para elite politik sehingga
terpolarisasi menjadi 2 (dua) pihak, yaitu : Kecamatan Damai dan Kecamatan
Bentian Besar, yang di dalamnya terdapat sikap “lawan dan melawan” sehingga
konflik semakin sulit untuk diselesaikan karena arah kebijakan cenderung
membela kepentingan yang di anggap benar dalam proses di keluarkannya
keputusan, namun salah dalam penetapan secara lapangan oleh pihak yang
memiliki hak secara turun-temurun.
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Kepentingan Ekonomi, Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di
Daerah Yang Di konflik
Dari konflik kedua wilayah tersebut terdapat kepentingan ekonomi
dilihat dari beberapa oknum masyarakat dan peran kelompok elite politik yang
memiliki kedudukan dan hak dalam mengeluarkan keputusan yang dinilai
adanya sikap mempengaruhi dan dipengaruhi demi mendapatkan keuntungan
diri sendiri seperti halnya duit. sehingga dari pihak yang mampu ekonominya
sampai pada masyarakat yang susah ekonominya, bagaimana pun juga berbagai
upaya dilakukan untuk mendapatkan hak lahan dari perusahaan TCM yang
beroperasi di wilayah tersebut untuk kebutuhan perut.
Terjadinya konflik kepentingan ekonomi dapat dilihat dari beberapa
faktor penyebabnya. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Masalah struktural
b. Faktor kepentingan
c. Perbedaan nilai
d. Konflik hubungan antar manusia
e. Konflik data
Data yang berpeluang menimbulkan konflik pada konflik ini yaitu data
batas daerah berupa peta dan dokumen berita acara. Adapun data yang menjadi
rujukan kedua belah pihak diantaranya :
1) SK Bupati Nomor : 146.3/K.837/2013
2) Peta versi PT. Trubaindo Coal Mining
3) Berita acara pelacakan batas kampung, batas kecamatan tahun 2012
4) Berita acara hasil rapat penyelesaiaan konflik batas wilayah antar Desa
Damai dengan Desa Bentian Besar tanggal, 02 oktober 2000
5) Berita acara penunjuaan lapangan penetapan batas Kampung Bermai di
Kecamatan Damai dan Kampung Penarung di Kecamatan Bentian Besar
tanggal, 28 Oktober 2005.
Dari konflik data tersebut menimbulkan konflik yang berupa :
1) Perbedaan data (peta) yang digunakan
2) Masing-masing pihak memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda
mengenai dokumen data yang digunakan.
Disamping itu, petunjuk atau gejala konflik juga dapat dibedakan
menjadi indikator-indikator sebagai berikut :
a) Gejala yang bersifat struktural dan melembaga, atau sering dianggap
sebagai latar belakang atau kondisi politik.
b) Gejala pemicu, yaitu peristiwa tertentu yang menjadi katalis
meletusnya konflik
c) Gejala akselelator, yaitu peristiwa atau perkembangan tertentu yang
dapat meningkatkan suasana tegang dan menonjolkan sisi paling
rawan dalam masyarakat.
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Dari uraian diatas, pada hakekatnya konflik tercipta dari kompetisi
memperebutkan kekuasaan untuk sumber ekonomi atau kemakmuran dari
pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian menganggap bahwa
konflik disebabkan oleh polarisasi terus terjadi, ketidakpercayaan dan
permusuhan di antara kelompok yang tidak terpenuhi atau dihalangi.
Dari hal yang sering menjadi inti pembahasan adalah keamanan,
identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi dengan sasaran kebutuhan
seperti, hasrat menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan
seperti, hasrat demi mendapatkan keuntungan diri sendiri halnya duit. Sehingga
dari pihak yang mampu ekonominya sampai pada masyarakat yang susah
ekonominya, bagaimana pun juga berbagai upaya dilakukan untuk
mendapatkan hak demi memenuhi kebutuhan hidup atau halnya perut.
Sehingga dapat diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang sebenarnya
memiliki hak lahan tersebut merasa dirugikan dengan pelbagai pihak-pihak
yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik kepunyaan mereka.
Pengelolaan Konflik Kepentingan
Pendekatan Persuasif dan Koersif
Dari hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk penyelesaaian yang dilakukan,
dengan beberapa pendekatan tersebut memberikan gambaran jelas untuk
menyelesaikan masalah konflik, yaitu dapat ditempuh dengan cara persuasif
(perundingan) yang digunakan secara rasional dalam bentuk musyawarah. yang
telah di fasilitasi baik dari tingkat kecamatan dan sampai pada tingkat
kabupaten dan menghindari cara koersif (kekerasan) dari kedua belah pihak
karena menggunakan cara tersebut, merupakan cara yang merugikan banyak
pihak.
Dengan demikian langkah-langkah yang diambil oleh pihak kabupaten
sendiri ialah dengan memberikan waktu untuk masing-masing pihak meninju
batas wilayahnya secara bergantian sesuai jadwal waktu dan hari yang telah
ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian dari
data yang telah dikumpulkan masing-masing pihak Kecamatan diberi
kesempatan untuk mempresentasikan secara aktual oleh kedua belah pihak
yang berkonflik.
Pendekatan Secara Hukum
Dalam penangan konflik yang dilakukan dengan pendekatan secara
peradilan antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar tersebut
merupakan cara atau tahap akhir yang efektif karena masing-masing pihak
tidak ada yang mau mengalah karena perdebatan yang berkepanjangan
dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat di lakukan tahap tersebut.
Namun dilain sisi penanganan tersebut tidaklah baik adanya karena
memakan waktu yang cukup lama baik dalam proses penanganannya, yang
harus memenuhi beberapa persyaratan dan juga memakan banyaknya biaya
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yang harus di keluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sehingga biasa saja
hasil keputusan sidang tersebut hanya memihak ke salah satu pihak saja, yang
kemudian bisa saja menimbulkan kecurangan atau kebenaran untuk
menghasilkan kepentingan yang ingin dicapai.
Dibandingkan dengan pendekatan persuasif (perundingan) yang juga bisa
dikatakan lebih efektif dari pendekatan secara koersif (kekerasan) atau
peradilan. Yang dapat di ketahui bahwa tidak memakan banyak biaya dan
keputusan langsung dapat di terima oleh pihak-pihak yang berkonflik dari
kesepakatan yang telah disepakati bersama-sama dan kemungkinan tidak
adanya menang / kalah.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian yang
penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa Konflik kepentingan dalam
Penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan
Damai dengan Kecamatan Bentian Besar adalah sebagai berikut:
1. Terjadinya konflik antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian
Besar berawal dari masalah aliran sungai, masalah batas dengan
Kampung Bermai dan masalah batas dengan benangen (Kalteng), yang
kemudian besarnya pengaruh sejak masuknya PT. Trubaindo Coal
Mining (TCM) yang beroperasi di batas kedua kecamatan, sehingga
banyaknya argumentasi dan kepentingan yang muncul meliputi :
Kepentingan politik dan kepentingan ekonomi dalam penetapan tapal
batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dan Kecamatan
Bentian Besar, Sebagai tujuan untuk mendapatkan hak penguasaan lahan
untuk pengelolaan Sumberdaya alam lebih luas dan kompetisi
memperebutkan kekuasan untuk mendapatkan sumber ekonomi atau
kemakmuran dari pihak-pihak yang berkepentingan demi kebutuhan
hasrat untuk : keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi.
Sebagai dampak bahwa hilangnya hak secara turun-temurun yang
menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan keamanan serta banyaknya
masyarakat yang memilik hak lahan tersebut merasa dirugikan dengan
pelbagai pihak yang menyetakan bahwa lahan tersebut milik kepunyaan
mereka.
2. Adanya pihak-pihak atau oknum-oknum yang terlibat dalam konflik
yaitu masyarakat Kampung Besiq.
3. Bermai, Kecamatan Damai dan masyarakat di Kecamatan Bentian Besar.
Yang mengatasnamakan masing-masing kecamatan.
4. Terdapat beberapa alur penanganan konflik yang telah dilakukan baik
dari tingkat kampung, kecamatan dan kabupaten. Dimana proses
penyelesian konflik pada tahap awal belum adanya kesepakatan antara
kedua belah pihak yang masing-masing tidak ada yang mau mangalah,
tingkatan kedua adalah tingkatan penyelesaian dari pihak kecamatan
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yang memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk diselesaikan
secara perundingan (persuasif) dan pada tahap terakhir adalah peroses
yang telah di tanggani oleh pihak kabupaten khsunya bagian
pemerintahan sub bagian tata wilayah dan tapal batas wilayah sampai
pada tahap di keluarkanya SK Bupati tentang penetapan dan penegasan
garis batas wilayah kedua kecamatan yang berkonflik.
5. Cara penyelesiaan konflik yang dilakukan baik dari tahap persuasif
sampai pada tahap peradilan yang dilakukan pihak kabupaten Kutai
Barat. Dikarenakan adanya pihak-pihak yang tidak terima dari hasil
keputusan yang di keluarkan oleh Bupati Kutai Barat. Dan dengan hasil
penanganan konflik yang terjadi selesai dengan cara peradilan. Walaupun
adanya pihak yang tidak puas dengan keputusan dari pihak peradilan.
Mengacu kepada hasil penelitian dan kesimpulan mengenai konflik
kepentingan dalam penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi
antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai
Barat. Adapun rekomendasi dari penulis sebagai berikut :
1. Pemerintah seharusnya memperhatikan kepentingan kedua pihak. Dan
mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan tanpa merugikan pihak
lain.
2. Untuk memenuhi dalam pertemuan perundingan pihak yang berkonflik
sebaiknya, ada keharusan untuk hadir dalam setiap pertemuan
perundingan. Jika tidak hadir maka adanya pengalihan khusus waktu
secara tertulis oleh kedua belah pihak dengan sanksi yang telah
disepakati bersama. Baik berupa segala kebijakan yang telah di sepakati
harus diterima dan tidak dapat diganggu-gugat.
3. Untuk pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Bupati bersama Kepala
Bagian Pemerintahan dan Sub Bagian Tata Wilayah dan Tata Kelola
Perbatasan sangatlah berperan dalam proses penyelesiaan masalah
konflik batas wilayah. Sehingga kedepannya perlu diberikan pemahaman
tentang ketentuan-ketentuan dalam proses pembuatan SK mengenai
penetapan dan penegasan garis batas wilayah baik antar kampung dan
sampai batas kecamatan sekalipun.
4. Perlu adanya acara Adat Sempekat Benuaq Berinuk (Sepakat Benuaq
Berkumpul) yang dapat menyatukan kembali kedua masyarakat dayak.
Daftar Pustaka
Ahmadi, Abu. 2007. Pisikologi Sosial. Jakarta : Rineka Cipta
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : AIPI
Anonim, 2002. Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan. Jakarta : Dewi
Sartika.
______ , 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta : Badai
Pustaka.

456

Penetapan Dan Penegasan garis Batas Wilayah Administrasi (Imanuel)

James E. Anderson, 1979. ”Public Policy Making”, Holt, Rinchard & Winston,
New York, Chapter Jakarta :Bumi Aksara.
Koryati, Nyimas Dwi. et al. 2004. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan
Wilayah. Yogyakarta : YPAPI.
Masmiyat, Andi. 2007. Konflik Sara Integrasi Nasional Terencana I (Konsepsi
dan Implementasi tentang Kewaspadaan Nasional). Jakarta : Grafika
Indah.
Miles, Matthew B dan Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif.
Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Padillah, Putra. 2001. Paradigma kritis dalam studi kebijakan publik:
perubahan dan inovasi kebijakan publik dan ruang partisipasi
masyarakat dalam
proses kebijakan publik - Surabaya : Pustaka
Pelajar bekerjasama dengan Universitas Sunan Giri.
Pruitt, G. Dean. dan Rubin, Z. Jeffrey. 2004. Social Conflict
Escalation,Stalemate, and Settlement McGraw-Hill, Inc., 1986. Teori
Konflik Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Soelaeman, Munandar. 2005. Ilmu Sosial Dasar (Teori dan Konsep Ilmu
Sosial). Bandung : PT. Refika Aditama.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung :
Alfabeta.
, 2003. Teori dan Analisis Politik Pemerintah: dari Orde Lama,Orde
Baru, sampai Reformasi. Jakarta : Perca.
Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI
Wahab, Solichin. Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan dari Formulasi
ke Implementasi Kebijakan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2007 Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus).
Yogyakatra : Media Pressindo.
Dokumen-Dokumen:
Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Perbatasan Di Daerah.
, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Batas Daerah.
, Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor :146.3/K.837/2013 Tentang
Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara
Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar.
, Renstra Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2016.
, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok- pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.
457

