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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas yang dilakukan Pemerintah Desa 

dan Tokoh Adat dalam mempertahankan Tanah Adat serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi Pemerintah Desa, Tokoh Adat, dan masyarakat dalam 

mempertahankan tanah Adat yang berada di Desa Laham Kecamatan Laham 

Kabupaten Mahakam Ulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, 

Kepala Adat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan beberapa dari 

masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bahwa sinergitas yang 

terjadi antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat dalam mempertahankan tanah 

Adat sudah sinergi karena dalam pelaksanaanya kepala Desa bekerjasama 

dengan masyarakat dan lembaga yang terdapat didalam Desa dengan melakukan 

rapat bersama terhadap masyarakat maupun dari pihak lembaga adat, Badan 

Permusyawaratan Desa, dan Aparatur Desa yang berada di Desa Laham namun 

masih ada masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah tersebut. Hasil 

keluaran dari kerjasama yang sudah dilakukan yaitu sebagian besar masyarakat 

di desa laham lebih memilih mengelola tanah mereka sendiri khususnya untuk 

perkebunan seperti membuat ladang dan berkebun salain itu juga mereka 

gunakan untuk menanam kakau (cokelat), karet, sengon dan lain-lain, namun 

masyarakat sangat mendukung sepenuhnya perogram Desa yang bergerak 

dibagian pertanian. Salah satu cara yaitu membetuk kelompok tani untuk 

menggelola lahan desa yang belum di kelola. Maka dapat disarankan untuk 

Pemerintah Desa bersama Tokoh Adat dapat melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat Desa Laham tentang batas wilayah tanah Adat dengan tanah 

masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami batasan-batasan wilayah 

tanah adat dengan tanah masyarakat dan Pemerintah Desa bersama Tokoh Adat 

di Desa Laham dapat mempertahankan tanah Adat agar tidak dengan mudah 

dimasuki atau dikelola oleh perusahaan. 
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Pendahuluan  

 Kabupaten Mahakam Ulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 

Kalimantan Timur. Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Kutai Barat yang di hasilkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 desember 

2012 tentang rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Mahakam 

Ulu yang terletak di hulu sungai mahakam sebenarnya memiliki potensi yang 

sagat baik terutama di bidang pariwisata. Objek wisata yang terdapat di kabupaten 

mahakam ulu terbagi menjadi, wisata alam, dan wisata budaya, beberapa objek 

wisata yang cukup di cari antara lain air terjun, lamin,dan jeram (Riam). Namun 

sangatlah di sayangkan bahwa objek objek wisata tersebut belum terlalu di 

optimalkan, karena kendala transportasi dan akomodasi. Kabupaten Mahakam 

Ulu juga masih kental dengan adanya suku dan kebudayaan dan bahasa yang 

terdapat di masing-masing kampung, mayarakat Mahakam Ulu kental terhadap 

suku, buadaya dan bahasa, selain itu masyarakat desa Mahakam Ulu sangat 

berpatokan dengan alam sebagai mata pencaharian dan sumber perekonomian 

meraka dengan adanya hutan yang luas masyarakat mahakam ulu memanfaatkan 

hutan tersebut untu membuat kebun atau yang sering disebut masyarakat 

Mahakam Ulu yaitu berladang.Seperti yang tercantum pada misi Kabupaten 

Mahakam ulu yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil, menengah yang 

berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan 

ekonomi kereatif berbasisi pariwisata dan kearifan lokal,terutama dalam 

menjalankan usaha desa dan pemerintah desa berhak untuk menjalankan 

pemerintahan desanya, sperti yang terdapat di Undang-Undang Desa No.6 Tahun 

2014 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, 

selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintah negara 

kesatuan repoblik indonesia.  

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah desa oleh 

pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat stempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan 

Repoblik indonesia, pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa (yang 

meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan pemerintah desa (BPD) adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggraan desa, Lembaga adat adalah 

lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja di bentuk maupun secara wajar yang 

telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu 

masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat dan hak harta 
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kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk, 

mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan 

dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi 

seiring berjalannya perkembangan banyak perusahaan-perusahan yang masuk di 

daerah Mahakam Ulu dan banyak memakan lahan subur yang ada sehingga hutan 

yang terdapat didalam nya mulai berkurang salah satunya karena di gunakan 

untuk melakukan perkebunan sawit, akan tetapi ada salah satu daerah yang 

dimana hutan nya masih terjaga dan belum dimasuki oleh perkebunan sawit yaitu 

di desa laham kecamatan laham. 

Desa Laham memiliki luas wilayah 901,8 km dan memiliki hutan yang 

cukup subur sangat stratesgis dan cocok digunakan dalam bidang pertanian 

sehingga daerah tersebut menjadi salah satu tempat dimana banyak perusahaan 

yang mengiginkan wilayah tersebut, salah satunya adalah perkebunan sawit 

dimana tanah yang berda di desa laham sangat cocok untuk ditanami sawit,maka 

dari itu wilayah tersebut sangat diinginkan oleh banyak pihak perusahaan karena 

lahan yang luas serta daerah yang subur dan strategis,adapun perusahaan yang 

ingin masuk ke desa laham yaitu PT. Kaltim Palma perusahaan perkebunan sawit 

tersebut ingin melakukan kerja sama dengan pemerintah desa laham untuk 

membabat lahan masyarakat untuk di jadikan sebagai lahan perkebunan sawit, 

akan tetapi pihak desa laham sendiri tidak mengiginkan perusahaan sawit tersebut 

masuk ke desa laham,seperti yang kita ketahui bahwa dampak negatif dari 

perkebunan sawit tersebut yaitu dilakukan dengan sistem monokultur hal itu dapat 

memicu hilangnya keragaman hayati dan kerentanan alam seperti kualitas lahan 

menurun, terjadinya erosi, serta merebaknya hama dan penyakit, kebanyakan 

kegiatan dilakukan dengan metode tebang habis.Akibatnya makhluk hidup yang 

tinggal di dalamnya terancam punah,selain itu aktivitas pembukaan kebun yang 

dikerjakan dengan membakar hutan sehingga menimbulkan polusi udara, maka 

dari itu pemerintah desa dan lembaga adat serta pihak masyarakat tidak 

mengiginkan hal tersebut terjadi,tanpa di sadari masyarakat desa terkhususmya di 

desa laham sangat berpatokan terhadap alam demi kelancaran prekonomian dan 

usaha mereka terutama untuk menanam padi sangat di butuhkan lahan yang 

subur. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Sinergitas  

Para pakar sinergitas menjelaskan sinergitas merupakan sebuah interaksi 

dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang 

bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Sinergitas akan tumbuh dari 

suatu hubungan yang berasal dari dua pihak atau lebih yang sering berkomunikasi 

dan membentuk kerjasama yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan untuk 

mencapai tujuan dari semua pihak (Pamudji 1985). kerjasama adalah suatu bentuk 

proses social dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami 
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terhadap aktivitas masing-masing (Abdul syari 2012). Sinergitas dapat berjalan 

dengan baik jika dijalankan sesuai dengan tujuan dan tidak merugikan satu 

dengan yang lainnya,sebab merugikan satu dan yang lainnya akan merusak sistem 

dalam kerjasama,suatu sinergi dapat dikatakan maksimal apabila sinergi tersebut 

dilakukan secara terpusat, terpadu, berkesinambungan, dan menggunakan 

pendekatan multi instansional. Dengan dilakukannya maka sistem sinergi akan 

menjadi suatu kerjasama yang maksimal dalam mencapai tujuannya. Menurut 

Najiyati dan Rahmat (2011:15) peroses terjadinya sinergi adalah kombinasi atau 

panduan paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik 

dan besar. Nyata bahwa setiap kerjasama yang di bentuk adalah gabungan atau 

menyesuaikan bagian sehingga mendapatkan perolehan akhir yang amat baik dan 

lebih besar.  

Bowo dan Andy menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus 

tercapai keuntungan bersama (2007:50-51), Pelaksanaan kerjasama hanya dapat 

tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di 

dalamnya (win-win). Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka 

kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat 

bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan 

pemahaman sama terhadap tujuan bersama. Menurut Stephen R Covey (1997) 

untuk membangun sinergi diperlukan proses waktu yang yang cukup lama dan 

strategi komunikasi yang kreatif disebut komunikasi sinergistik. Bactiar dalam 

abdulsyani (2012:158) menjelaskan bahwa kerjasama merupakan sinergitas 

kekuatan dari dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan, 

kerjasamaakan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada 

kesuksesan. 

Berdasarkan penjelasan tentang sinergtas yang terdapat di atas dan 

menurut para ahli dapat di simpulkan bahwa sinergitas adalah kerjasama unsur 

atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu 

tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri dan hubungan 

komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerjasama yang bertaraf 

tinggi dan hubungan saling percaya,untuk mencapai tujuan bersama dengan saling 

membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. 

 

Pemerintah Desa 

Menurut UU no. 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa 

adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural yang terdapat di situ hubungan dan 

pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (R.Bintarto 1968: 95). Menurut 
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah 

bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah 

kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. 

Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. 

namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi 

kelurahan, kewenangan desa adalah:  Menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang sudah ada berdasarkan hak. Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi 

pemerintah modern yang bertugas mengelola barang – barang termasuk 

melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, 

pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan ampon 

tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik 

dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam 

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa 

merupakan sub ampon dari ampon penyelenggara pemerintahan sehingga desa 

memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya 

(Widjaja, dalam buku otonomi desa 2003:3).  

Menurut Soetarjo (1984: 16), desa ialah suatu kesatuan hukum dimana 

bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan 

sendiri, Sedaangkan sardjono jatiman (1995: 12-13) menyatakan bahwa desa 

adalah suatu kesatuan masyarakat hukum, sistem pemerintahannya merupakan 

sistem sosial, (social system) yang tumbuh dan berkembang bersama dengan 

pertumbuhan masyarakat. Lembaga musyawarah desa merupakan wadah 

permusyawaratan atau mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di 

Desa dan di dalam mengambil keputusannya di tetapkan berdasarkan musyawarah 

dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh yang berkembang dalam 

masyarakat desa. Dalam masyarakat tradisional untuk menggerakkan masyarakat 

desa sangat berbeda dengan menggerakan masyarakat. 

 

Tokoh Adat 
Menurut Abdul Haris Asyarie (2005:84) mengemukakan bahwa kepala 

adat adalah seseorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan 

berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak bertindak saat bertindak 

menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam membuat 

suatu keputusan, kedudukan kepala adat sangat strategis, karena kepala adat 

menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang merupakan penyelenggara 

tanggung jawab dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut CF. Bay 

Suryawikarta yang dikutip oleh Winardi (2000: 35) Pemimpin informal ialah 
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seorang atau sekelompok orang  yang karena latar belakang pribadinya yang 

sangat kuat mewarnai dirinya (diri mereka), memiliki kualitas subjektif ataupun 

objektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan diluar struktur 

organisasi resmi namun ia dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu 

kelompok masyarakat, baik dalam arti positif  maupun dalam arti negatif. 

Selanjutnya patton (2005:) mengatakan pemimpin informal adalah aktivitas 

seorang (ketua adat) menggerakan orang lain mengendalikan dan mempengaruhi 

pikirannya serta dapat memberikan dorongan ataupun motivasi agar masyarakat 

(masyarakat adat) dapat dan mau bekerja untuk mencapai tujuan bersama yang 

diharapkan oleh masyarakat. 

 

Metode Penelitian 

 Berdasarkan judul yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Yaitu suatu metode penelitian deskriptif dimana penelitian  bertujuan untuk 

memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana Sinergitas Antara Pemerintah 

Desa dan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tanah Adat (Studi Kasus Desa 

Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakan Ulu. Untuk mengambil sample 

atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis dari bulai mei 2018 – selesai. 

 Dalam Penulisan ini penulisan mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberapa teknik penelitiaan lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi. Key Informan: Kepala Desa 

Informan: Kepala Adat, Masyrakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Proses Kombinasi Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat 

Penulis simpulkan bahwa proses kombinasi sinergitas antara pemerintah 

Desa dan Tokoh adat yaitu dengan melakukan kerjasama melalui rapat atau 

musyawarah serta berkordinasi dengan masyarakat dan lembaga yang terdapat di 

Desa. Proses kombinasi sinergitas yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan 

melakukan kerjasama terhadap masyarakat serta melakukan rapat atau 

musyawarah selain itu juga berkordinasi kepada Lembaga Adat yang terdapat di 

Desa, dalam hal ini dimana seluruh lembaga yang terdapat didalam Desa maupun 

masyarakat diundang untuk melakukan rapat bersama Kepala Desa sebelum 

melakukan atau mengambil sebuah kebijakan terlebih dahulu mendengarkan 

keinginan dari masyarakat desa selain itu juga prosesr dalam berjalannya 

musyawarah yaitu dimana seluruh masyarakat, kepala Badan Permusyawaratan 

Desa, serta lembaga dan kepala adat di undang dalam musyawarah tersebut dari 

hasil musyawarah yang sudah bentuk tadi maka ditetapkannya sebuah keputusan 

yang bulat. 

Pengertian musyawarah adalah cara merumuskan sesuatu hal berdasarkan 

kehendak orang banyak. Artinya pengambilan suatu keputusan berdasarkan 
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kehendak orang banyak sehingga kebulatan berpendapat tercapai, suatu keputusan 

tidak harus berdasarkan kemenangan atas dasar suara terbanyak. Akan tetapi 

suatu keputusan diutamakan kebulatan pendapat yang berdasarkan atas kata 

sepakat atau mufakat. Kepala Desa melakukan koordinasi terlebih dahulu 

terhadap lembaga dan  masyarakat yang berada di desa yaitu dengan melakukan 

musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan, adapun proses 

yang dilakukan oleh kepala Desa yaitu mengadakan musyawarah dengan 

membuat undangan, adapun yang di undang dalam musyawarah tersebut adalah 

Lembaga adat, kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta jajarannya 

dan masyarakat yang berada di desa laham adapun tempat yang digunakan dalam  

musyawarah tersebut yaitu Balai Desa tepatnya di Desa Laham, dari musyawarah 

yang sudah dilakukan maka diambil suatu keputusan yang sudah disepakati dari 

musawarah yang sudah dilakukan. 

  

Hasil atau keluaran dari sinergitas antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat  

dalam mempertahankan Tanah Adat 

 Penulis dapat dijelaskan bahwa hasil atau keluaran dari proses kombinasi 

yang dilakukan Antara Pemerintah Desa dan Tokoh adat dalam mempertahankan 

Tanah Adat yaitu kebanyakan masyarakat Desa lebih memilih untuk mengelola 

lahannya sendiri salain itu juga didesa tersebut sudah membentuk sebuah 

kelompok tani serta membuat tanah milik desa yaitu tanah adat, Hutan Lindung 

dan tanah peraq. Kepala desa juga mempunyai tugas mennyelenggarakan urusan 

pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan selain itu juga kepala desa dapat 

melakukan sebuah keputusan baik individu maupun melakukan musyawarah, 

disamping itu juga kepala adat merupakan tempat bersandarnya anggota 

masyarakat untuk melestarikan, melindungi, menjamin kemitraan. Karena itu 

setiap ada persengketaan maka kepala adat satu-satunya tempat anggota 

masyarakat bersandar untuk masalahnya. dapat dijelaskan hasil atau keluaran dari 

Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat dalam mempertahankan 

tanah adat  bahwa Pemerintah Desa Laham memiliki cara untuk mempertahankan 

Tanah Adat mereka dengan mengelola lahan mereka sendiri serta di bentuknya 

sebuah Kelompok Tani dimana lahan yang digunakan yaitu lahan Desa (Hutan 

Adat) yang sekiranya belum digunakan oleh Desa dan dimanfaatkan untuk 

kelompok tani,  

Adapun hutan adat yang digunakan untuk kelompok tani yaitu sekitar kurang 

lebih dua hektar dari luas hutan adat yaitu tiga hektar selain itu juga Pemerintah 

Desa membuat hutan lindung, tanah adat, dan tanah peraq. Dalam 

mempertahankan tanah adat Pemerintah Desa juga melakukan kerjasama, 

musyawarah dan berkordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat maupun 

lembaga-lembaga adat atau kepala adat yang terdapat di dalam Desa. 
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Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan 

Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tanah Adat 

 Bahwa Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat dalam 

mempertahankan Tanah adat tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaannya adapun yang menjadi faktor pendukung yaitu : Semua 

program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa itu sangat di dukung oleh 

masyarakat contohnya yaitu pada bidang pertanian dalam hal ini dimana 

pemerintah desa membentuk sebuah kelompok tani adapun yang mengurus 

kelompok tani tersebut yaitu masyarakat yang berada di desa laham itu sendiri. 

mendukung yang bergarak pada sektor pertanian atau tanah adat contohnya yaitu 

adanya program kelompok tani adapun yang jenis tanaman yang ditanam yaitu 

seperti karet, sengon, kakau (cokelat), selain itu sebagian besar lahan yang 

digunakan untuk pengelolaan kelompok tani tersebut adalah lahan adat desa 

laham sendiri adapun lahan yang digunakan untuk kelompok tani tersebut yatu 

dua hektar dari luasnya tanah adat sebanyak tiga hektar. Masyarakat lebih 

memilih mengelola lahannya sendiri dalam hal ini dimana masyarakat ingin 

menggunakan lahan itu untuk berladang (untuk menanam padi). faktor pendukung 

diatas dapat dijelaskan bahwa Masyarakat sangat mendukung terutama pada 

sektor pertanian atau tanah adat selain itu masyarakat lebih memilih untuk 

mengelola sendiri baik tanah adat dan lahan yang mereka miliki digunakan untuk 

berkebun atau menanam karet, sengon, gaharu, kakau (cokelat) dan lain-lain yang 

berhubungan dengan pertanian. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang 

maksimal karena pada saat musyawarah masih terdapat oknum yang tidak hadir 

pada saat pelaksanaan musyawarah tersebut berlangsung dikarnakan oknum 

tersebut setuju jika perusahaan tersebut masuk ke desa laham. 

 Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi pendukung 

dalam Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat dalam 

mempertahankan tanah Adat adalah Semua program yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa itu sangat di dukung oleh masyarakat terutama pada bagian 

pertanian selain itu juga terdapat beberapa kelompok tani yang sudah dibentuk, 

adapun tanaman yang ditanam saat ini antara lain sengon, kakau (cokelat), dan 

karet. Selain itu juga yang menjadi factor penghambatnya yaitu kurang maksimal 

karena pada saat musyawarah masih terdapat oknum yang tidak hadir pada saat 

pelaksanaan musyawarah tersebut berlangsung dikaranakan oknum tersebut setuju 

jika perusahaan tersebut masuk ke desa laham. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Proses kombinasi sinergitas yang dilakukan pemerintah desa adalah 

dengan melakukan kerjasama terhadap masyarakat serta melakukan rapat atau 

musyawarah selain itu juga berkoordinasi kepada Lembaga Adat yang terdapat di 

Desa, dalam hal ini dimana seluruh lembaga yang terdapat didalam Desa maupun 

masyarakat diundang untuk menghadiri rapat bersama Kepala Desa sebelum 

mengambil kebijakan terlebih dahulu mendengarkan keinginan dari masyarakat 
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desa. Hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan hasil atau keluaran 

dari Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat dalam mempertahankan 

tanah adat  bahwa Pemerintah Desa Laham memiliki cara untuk mempertahankan 

Tanah Adat mereka dengan mengelola lahan mereka sendiri untuk membuat 

ladang, serta di bentuknya sebuah Kelompok Tani adapun tanaman yang ditanam 

yaitu karet, sengon, kakau (cokleat), adapun lahan yang digunakan yaitu lahan 

Desa yang sekiranya belum digunakan oleh Desa dan dimanfaatkan dengan 

melakukan Kelompok Tani selain itu juga Pemerintah Desa membuat hutan 

lindung, tanah adat, dan hutan peraq. Dalam mempertahankan tanah adat juga 

Pemerintah Desa melakukan, musyawarah dan berkordinasi terlebih dahulu 

dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga yang terdapat di dalam Desa. Yang 

menjadi pendukung dalam Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat 

dalam mempertahankan tanah Adat adalah dengan melakukan kordinasi dengan 

masyarakat dan lembaga-lembaga yang terdapat di Desa dengan melakukan 

musyawarah bersama, adapun yang menjadi hambatan dalam peroses ini yaitu 

pada saat pelaksanaannya ada saja oknum yang tidak datang pada saat 

musyawarah tersebut berlangsung.  

Diharapkan Pemerintah Desa bersama Tokoh Adat dapat melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat Desa Laham tentang batas wilayah tanah Adat 

dengan tanah masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami batasan-batasan 

wilayah tanah adat dengan tanah masyarakat. Diharapkan Pemerintah Desa 

bersama Tokoh Adat di Desa Laham dapat mempertahankan tanah Adat agar 

tidak dengan mudah dimasuki atau dikelola oleh perusahaan sawit agar 

kelestarian kontur tanah tetap terjaga dengan baik karena rata-rata sumber 

penghasilan masyarakat Desa Laham diperoleh dari hasil pertanian. Koordinasi 

Pemerintah desa dan lembega-lembaga yang berada di desa harus tetap dijaga 

agar hubungan antar lembaga terjalin dengan baik dalam usaha untuk 

mempertahankan tanah adat. Pemerintah desa maupun kepala adat harus bisa 

berinovasi lebih agar hambatan-hambatan yang dialami dapat teratasi dan sering 

meminta pendapat kepada lembaga lain terkait masalah yang ada. 
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