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Abstrak 

 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 

bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kampung Sumber Sari dan 

Kampung Belempung Ulaq di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.  

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data yaitu kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sumber Sari Dan Kampung Belempung 

Ulaq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.  

Temuan yang penulis temukan pada penelitian ini adalah penyebab 

sengketa batas wilayah antara kampung Sumber Sari dan kampung Belempung 

Ulaq sengketa ini disebabkan karena masing-masing Kampung berpegang teguh 

kepada peta versi/histori Kampung yang mereka miliki selama ini yang dimana 

kedua batas wilayah Kampung Belempung Ulaq dan Kampung Sumber Sari 

berdasarkan masing-masing peta batas wilayah saling memotong satu sama lain 

wilayah kedua Kampung tersebut, sehingga saat ini tidak ada nya kesepakatan. 

Sehingga Pemerintah Dearah sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa 

batas wilayah kedua kampung tersebut menggunakan tiga tahap penyelesaian yaitu 

: Negosiasi, Mediasi, Fasilitasi. 

 

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketas, Batas Wilayah, Pemerintah Kampung 

 
Pendahuluan 

Desa atau yang disebut’ dengan nama lain mempunyai karakteristik yang 

berlaku umum”untuk”di seluruh indonesia, sedangkan desa adat atau yang di sebut 
dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, 

terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintah lokal, pengelolaan 

sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarkat desa. Desa adat pada 

prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang 
dipelihara secara turun-menurun yang tetap diakui dan di perjuangkan oleh pemimpin 

dan masyarakat Desa Adat, agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan 

identitas sosial budaya lokal.  
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Desa adat memiliki beberapa asal usul sejak lahirnya desa tersebut, dan 

memiliki beberapa history  tentang desa hingga tercipta nama desa sesuai asul usul 

desa tersebut. Dalam kamus”bahasa Indonesia, kata desa berarti 

sekelompok”rumah”di luar kota”yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. 

Kata desa ini”menjadi negatif ketika diartikan udik atau dusun yang sebenarnya 

mengartikan”pada sebuah tempat dan bukan”sifat, hal ini yang menyebabkan 

terkadang seseorang berpikiran bahwa kampung atau desa adalah orang-orang 

yang tertinggal dan tidak modern, yang terjadi sebenarnya adalah desa itu tidak ada 

kaitannya dengan sifat melainkan hanya sebuah tempat yang disebut desa atau 

kampung.“ Menurut undang-undang”nomor 6 tahun”2014 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. 

Kampung Belempung Ulaq merupakan salah satu kampung yang berada di  

Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Belempung Ulaq ini 

teletak pada Kecamatan Barong Tongkok, awal terbentuk nya  kampung 

belempung ulaq ini pecahan dari kampung induk iya itu  kampung Ngenyan 

asa,Kampung Belempung Ulaq ini terbentuk nya pada tahun 2003 dan memiliki 

luas wilayah kampung  sekitar 30 kilometer persegi,dan memiliki jumlah penduduk 

-+800 jiwa.   

Kampung Sumber Sari merupakan salah satu kampung yang terletak di 

Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur.Kampung Sumber Sari ini 

terletak di Kecamatan Barong Tongkok ,Kampung Sumber Sari ini terbentuk nya 

pada tahun 1964 dimana kampung ini adalah kampung transmigrasi sukarelawan 

serbagunan dari Jawa Timur pada tahun 1964 Kampung Sumber Sari ini salah satu 

kampung yang terbentuknya di karena kan  pembagian kampung transmigrasi 

sukarelawan maka terbentuklah Kampung Sumber Sari  dan memiliki luas wilayah 

337 Ha, dan memiliki jumblah penduduk sekitar 2.189 jiwa.   

Sengketa yang di maksud adalah sengketa batas wilayah antara Kampung 

Sumber Sari dan Kampung Belempung Ulaq yang hingga pada saat ini belum ada 

nya penyelesaian. Sengketa ini mulai di sadari pada tahun 2017 dimana kedua 

kampung tersebut baru menyadari bahwa batas wilayah antara kedua Kampung 

Sumber Sari yang berbatasan langsung dengan Kampung Belempung Ulaq hingga 

saat ini belum ada nya kesepakatan  batas wilayah kampung , sementara pada tahun 

2019 pihak kecamatan sudah mempaselitasi pihak pemerintah kabupaten  dalam  

mengambil data langsung kelokasi sengketa dan data yang di berikan dari pihak 

masing-masing kampung adalah peta historis versi masing-masing kedua kampung 

tersebut hingga saat ini belum ada nya peneyelesaian. Desa melaksanakan 

kewenangan masing-masing dalam lingkup  

Batas Wilayah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu desa pada 

dasarnya tidak boleh melampaui batas wilayah yang ditetapkan dalam UU No.”6 

Tahun 2014 tentang”Desa. Apabila batas wilayah antara kampung tidak jelas akan 
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menyebabkan dua kemungkinan yang berakibat negatif. Suatu bagian 

wilayah dapat terabaikan oleh masing-masing desa karena merasa itu bukan 

daerahnya atau dengan kata lain masing-masing desa saling melempar”tanggung 

jawab dalam menyelenggarakan”pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun di 

bagian pembangunan di bagian wilayah tersebut. 

 

Kerangka Dasar Teori 

   Pengertian Sengketa 

  Menurut (Nurnaningsih Amriani 2012: 13), yang dimaksud dengan sengketa 
adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya 

wanprestasi yang”dilakukan oleh salah satu pihak” dalam perjanjian. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir (Rahmadi 2011: 1)” 

yang“mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di 
mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun 

perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan 

yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya 

masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu 
tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. 

Sebab-sebab Timbulnya Sengketa 

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain : 

a. Teori hubungan masyarakat 

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan 

rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan 

solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan 

komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang 

mengalami konflik serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa 

saling menerima keberagaman dalam masyarakat “(Takdir Rahmadi, 2011: 

8). 

b. Teori negosiasi prinsip 

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya 

perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini 

berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku 

harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah 

dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada 

posisi yang sudah tetap (Takdir Rahmadi, 2011: 8).  

c. Teori identitas 

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang 

merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas 

mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan 

melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang 

mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasikan ancaman-ancaman 

dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan 
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rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang 

mengakui identitas pokok semua pihak”(Takdir Rahmadi, 2011: 9). 

d. Teori kesalah pahaman antar budaya 

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi 

karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar 

belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-

orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya 

masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap 

pihak lain (Takdir Rahmadi, 2011: 9). 

e. Teori transformasi 

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-

masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun 

politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat 

dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka 

kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap 

jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan 

proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, 

rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing (Takdir Rahmadi, 

2011: 9). 

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia 

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena 

kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau 

merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan 

manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan 

psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan 

kebutuhan manusia yang yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, 

sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural 

(procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan 

kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil 

atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati (Takdir Rahmadi, 

2011: 10). 

 

Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa 

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi 

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan 

atau yang sering disebut dengan istilah litigasi yaitu suatu penyelesaian 

sengketa yang” dilaksanakan dengan proses“beracara di pengadilan di mana 

kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh 

hakim”.Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di 

mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain 

untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir” “dari 

suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang 

menyatakan win-lose “solution (Nurnaningsih Amriani, 2012: 35). 
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2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi 

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah 

mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute 

Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative 

Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. 

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian 

sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu” “dikembangkan untuk 

mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di 

Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1)”. “ 

Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya” : 

a.  Arbitrase 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa 

arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan 

untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang 

sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara 

negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk 

menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang 

selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. 

b. Negosiasi 

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih 

Amriani (2012: 23), negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang 

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak 

memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal 

ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho 

(2009: 21) bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk 

mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, 

komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan 

penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh kedua belah pihak. 

c. Mediasi 

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga 

yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat 

membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas 

mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar 

(Nurnaningsih Amriani, 2012: 28). Mediasi juga dapat diartikan sebagai 

upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama 

melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan 
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atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk 

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, 

kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat (Susanti Adi 

Nugroho, 2009: 21). 

d. Konsiliasi 

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah 

fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan 

fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian 

sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat 

menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. 

Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. 

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu 

kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari 

sengketa, proses ini disebut konsiliasi (Nurnaningsih”Amriani, 2012: 

34). 

e. Penilaian ahli 

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para 

pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap 

perselisihan yang sedang terjadi “(Takdir Rahmadi, 2011: 19). 

f. Pencari fakta (fact finding) 

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para 

pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas 

para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan 

atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk 

persoalan dan dapat mengakhiri sengketa “(Takdir Rahmadi, 2011: 17). 
  

Metode Penelitian 
Penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara kualitatif. sugiono 

(2013:11) adalah metode penelitian kualitatif, yaitu sesuatu yang menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek dan objek, suatu sistem pemikiran gambaran 

secara sistematis mengenai”fakta-fakta atau fenomena yang ada di lapangan 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang di lakukan dengan 

wawancara mendalam terhadap informan penelitian, dari hasil wawancara berupa 

kata-kata tidak menggunakan hipotesis. Oleh sebab itu di perlukan pencarian 

informasi yang benar-benar valid, serta dapat di pertanggung jawabkan dengan 

demikian dapat di peroleh gambaran yang lengkap mengenai “Sengketa  Batas 

Wilayah Kampung Sumber Sari Dan Kampung Belempung Ulaq di  Kecamatan 

Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sejarah Sengketa Kampung Sumber Sari Dan Kampung Belempung Ulaq 

Awal terjadi nya sengketa batas wilayah ini adalah yang utama dimana 

kedua Kampung Belempung Ulaq dengan Kampung Seumber Sari ini masih 

belum ada nya kesepakan batas wilayah kampung yang di mana masing-masing 
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pemerintah kampung mempertahan kan wilayah kampung mereka sesuai 

dengan peta veri masing-masing kampung yang dimana Kampung Sumber Sari 

adalah kampung yang berdiri pada tahun 1964 yang dimana kampung ini adalah 

kampung transmigran sukarelawan dari jawa timur yang berjumlah 500 kepala 

keluarga yang dimana 500 kepala keluarga ini di bagi empat kampung yang 

berada di kabupaten Kutai Barat iya itu kampung utama adalah kampung 

Linggang Bigung dan yang kedua Kampung Linggang Amer dan yang ketiga 

Kampung Sekolaq Joleq dan yang ke empat kampung Sekolaq Darat yang dimana 

empat kampung tersebut di bagi masing-masing berjumlah 125 orang yang 

dimana empat kampung tersebut di persiap kan untuk perang ganyang Malaysia 

pada tahun 1964 setelah tiga bulan pembagian kampung perang dengan Malaysia 

tidak jadi. 

 Dan setelah tiga bulan tersebut dikira situasi disini aman mulailah pasangan 

kepala keluarga masing-masing transmigran sukarelawan ini dikirim kan istri dan 

anak-anak nya ke kalimantan timur yang bertepatan di Kabupaten Kutai Barat 

yang dimana mereka di bagi di empat kampung yang berada di masing-masing 

kecamatan Linggang Biggung, Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan 

Sekolaq Darat.Sedangkan Kampung Belempung Ulaq juga tetap berpegangan 

teguh mengenai batas kampung yang mereka miliki berupa peta histori yang 

mereka anggap sebagai acuan dan patokan batas wilayah sebab kampung 

Belempung Ulaq ini adalah kampung pemekaran baru dari kampung besar waktu 

itu kampung Ngenyan Asa memekar kan kampung Belempung Ulaq pada tahun 

2003 kampung Belempung Ulaq tetap berpegang teguh kepada peraturan bupati 

Kutai Barat mengenai peta pemekaran yang di keluarkan pada tahun 2003 tersebut 

sehingga sengketa batas wilayah ini belum ada nya penyelesaian nya yang sesuai 

denagan penegasan batas desa yang resmi sehingga batas ini masih bisa di katakan 

batas kampung yang belum pasti dimana letak nya karena kedua kampung masih 

berpatokan kepada peta yang mereka miliki hingga saat ini. 

 Berdasar kan hasil penelitian atau hasil dari survei yang di laksanakan di 

lapangan dengan penyelesaian sengketa batas wilayah kampung Sumber Sari dan 

kampung belempung ulaq. yang di lakaukan oleh pemerintah Kampung Sumber 

Sari dan Kampung Belempung Ulaq kemudian di fasilitasi oleh pihak Pemerintah 

Kecamatan Barong Tongkok dan dilakukan nya rapat Ekspose hasil pelacakan 

batas wilayah administrasi antara kedua kampung yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kutai Barat. 

 Adapun hasil rapat tersebut disepakati mengenai cara mengatasi sengketa 

tapal batas wilayah kampung Sumber sari dan Kampung Belempung Ulaq yaitu 

dengan cara Negosiasi, Mediasi dan Failitasi. 
 

Negosiasi 

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa proses negosiasi antara 

pemerintah kampung Sumber Sari dan kampung Belempung Ulaq sampai saat ini 

belum di adakan nya proses negosiasi dikarenakan kedua kampung tetap 

mempertahan kan batas wilayah sesuai dengan peta versi masing-masing kampung 
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sehingga kedua kampung tersebut tidak ingin melakukan negosiasi. 

Berdasarkan hasil wawancara antar penulis dan kepala kampung Sumber 

Sari Mengatakan bahwa belum ada nya pertemuan antara pemerintah kampung 

Sumber Sari dan pemerintah kampung Belempung Ulaq mengenai negosiasi batas 

kedua kampung tersebut hingga saat ini di karenakan kampung Sumber Sari masih 

berpatokan dengan peta kampung yang mereka miliki sebagai acuan atau 

pegangan mengenai batas kampung tersebut terkusus di pihak kampung Sumber 

Sari. 

 Dari hasil wawancara dengan Bapak Kopli penulis dapat disimpulkan bahwa 

Dari pihak pemerintah kampung Belempung Ulaq belum pernah mengadakan 

pertemuan negosiasi kepada pihak pemerintah kampung Sumber Sari dikarenakan 

dari pihak pemerintah kampung Belempung Ulaq masih mempertahan kan batas 

wilayah mereka seuai dengan peta acuan versi kampung Belempung Ulaq itu 

sendiri hal  ini  menjadi  salah  satu  penyebab  belum  ada  nya proses negosiasi 

dari pihak kampung Belempung Ulaq. 

 Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan kepala kampung Sumber 

Sari dan kepala kampung Belempung Ulaq dapat di simpul kan bahwa dalam 

peroses negosiasi antara kampung Sumber Sari dan Kampung Belempung ulaq 

dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut belum di laksanakan 

hingga saat ini dikarenakan kedua kampung tersebut masih mempertahan kan peta 

versi kampung masing-masing. 

 

Mediasi 

Sebagai akibat dari tidak terlaksana nya proses negosiasi antara kampung 

Sumber Sari dan kampung Belempung Ulaq maka dalam salah satu upaya 

menyelesaikan sengketa batas wilayah yang terjadi di antara kedua kampung 

tersebut yang menyebapkan dilakaukan nya proses mediasi yang dimana 

pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pihak ketiga dalam penanganan 

permasalahan sengketa batas wilayah kampung tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa dari 

pihak pemerintah kabupaten selaku pihak ketiga dalam proses mediasi sengketa 

batas wilayah antara kampung Sumber Sari dan kampung Belempung Ulaq bahwa 

kedua kampung tersebut masih belum bersepakat terkait dengan pembagian batas 

wilayah tersebut namun kedua kampung tersebut bersepakat dan menyerahkan 

penuh kepada pihak pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memutuskan dan 

menetapkan pembagian batas wilayah administrasi kedua kampung tersebut tampa 

harus menghilangkan hak milik kedua warga masyarakat kampung tersebut. 

Berdasar kan hasil wawancara tersebut disampai kan bahwa proses mediasi 

yang dilaksanakan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah kedua 

kampung tersebut belum memiliki titik temu yang jelas dikarenakan kedua 

kampung tersebut masih saling mempertahan kan argumentasi yang berdasar 

kepada peta histori nya masing-masing namun kedua kampung tersebut bersepakat 

menyerah kan penuh kepada pihak pemerintahan kabupaten kutai barat dalam 

menegaskan batas wilayah kedua kampung tersebut. 
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Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Bapak Franky 

Yonathan ZH, S. STP,M, SI selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat 

dan juga Bapak Theodorus A.S, S. STP selaku Kasubag Pemerintahan Kabupaten 

Kutai Barat dapat disimpulkan bahwa dalam proses mediasi sengketa batas 

wilayah antara Kampung Sumber Sari dan Kampung Belempung Ulaq masih 

memiliki permasalahan karena kedua kampung tersebut masih mempertahan kan 

batas wilayah kampung nya masing-masing yang berdasar pada peta wilayah versi 

kedua kampung tersebut sehingga proses mediasi tersebut sampai sekarang masih 

belum memiliki titik temu yang jelas namun kedua kampung tersebut telah 

bersepakat dan menyerah kan hak penuh kepada pihak pemerintahan kabupaten 

kutai barat dalam menegaskan batas administrasi kedua kampung tersebut. 

 

Fasilitasi 

Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut pemerintah kampung Sumber 

Sari dan Kampung Belempung Ulaq juga menggunakan fasilitas demi untuk 

mengakhiri konflik yang terjadi. Dan disini juga sekaligus. Kepala Bagian 

Pemerintahan yang menjadi pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu 

fasilitas pihak yang berkonflik dalam menata proses penyelesaian yang terjadi ini. 

Dalam rangka mempertemuan pihak-pihak yang berkonflik atau yang bersengketa  

maka kepala kampung yang juga sebagai perwakilan dari pemerintah serta sebagai 

fasilitator yang dimana menyediakan sarana prasarana yang didalamnya terdapat 

penempatan lokasi, penyedian tempat serta waktu dan agenda pertemuan. 

Tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan adalah tepat di lantai 

III (tiga) Kantor Bupati Kutai Barat dan waktu pertemuan antara setiap elemen 

yang berkepentingan yaitu pada tanggal 12 September tahun 2019. Setelah 

dilakukannya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kampung Sumber Sari 

dan Kampung Belempung Ulaq di Kecamatan Barong Tongkok, yang terakhir ini 

yaitu dengan fasilitas yang dilakukan oleh Plt. Kepala Bagian Pemerintahan 

Kabupaten Kutai Barat akhirnya konflik bisa terselesaikan dengan sangat baik. 

 Dari hasil wawancara penulis dengan kepala Bagian Pemerintahan Kutai 

Barat maka dapat dipaparkan bahwa kepala kampung Sumber Sari dan Kepala 

Kampung Belempung Ulaq telah melakukan pendekatan dan berdiskusi kepada 

setiap elemen penting yang bersangkutan dengan banyak hal yang dijelaskan 

dengan tujuan untuk menemukan setiap jalan keluar tujuan dilakukannya fasilitasi 

agar dapat mempertemukan setiap elemen yang berkepentingan yaitu antara 

masyarakat kampung Sumber Sari dan Kampung Belempung Ulaq yang 

bersengketa. jika tidak dilakukan fasilitasi bisa saja dikemudian hari masalah ini 

kembali di ungkit maka akan terjadi lagi masalah yang baru namun setelah 

dilakukannya fasilitasi yaitu cara terakhir untuk melakukan penyelesaian sengketa 

ini maka akhirnya dari sekian panjang perjalanan penyelesaian sengketa ini dari 

negosiasi, mediasi dan yang terakhir adalah fasilitasi dan setelah dilakukan nya 

tindakan ini maka masalah yang di alami dapat terselesaikan dengan baik. 

Kedua Kepala Kampung yang besengketa  juga mengatakan bahwa beliau juga 

mengatur agenda pertemuan antara  pihak  terkait  agar dapat bertemu untuk 
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menemukan jalan keluar yang baik dan setiap masukan dan saran dapat ditanggapi 

dengan baik serta masalah dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin. 

 Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai 

Barat ini dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dari konflik tersebut. 

Dan yang menjadi fasilitasi antara kedua Kampung yang bersengketa batas 

wilayah adalah Bagian Pemerintahan Kutai Barat. Dalam hal ini Kepala Bagian 

Pemerintahan berperan sebagai pihak ketiga dan menjadi fasilitator dari sengketa 

batas wilayah ini yaitu antara Kampung Sumber Sari dan Kampung Belempung 

Ulaq. Musyawarah tersebut dilakukan di ruang rapat Lantai III (tiga) Kabupaten 

Kutai Barat dan yang ikut berpartisipasi dalam rapat fasilitasi adalah Tokoh 

masyarakat kedua Kampung, Kepala adat Kampung, BPK (Badan 

Permusyawaratan Kampung) dan dan pihak pemerintah kecamatan dan seluruh 

elemen yang terlibat, dan waktu pertemuan yaitu pada tanggal 12 September 2019 

dan hasil dari rapat pada saat itu akhirnya menemukan titik terang dan kesepakatan 

antara kedua belah pihak yang,bermasalah 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka pada bagian ini penulis akan 

menjelaskan kesimpulan yang menunjukan bahwa dalam proses penyelesaian 

sengketa batas wilayah Kampung Sumber Sari dan Kampung Belempung Ulaq di 

Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat masih memiliki beberapa 

permasalahan seperti pada proses negosiasi pada hasil penelitian penulis 

disampikan bahwa pada proses negosiasi masih memiliki beberapa permasalahan 

yaitu Kampung Sumber Sari dan Kampung Belempung Ulaq dalam peroses 

negosiasi tersebut sebagai upaya penyelesaian sengketa batas wilayah masih 

belum di laksanakan hingga saat ini dikarenakan kedua kampung tersebut masih 

mempertahan kan peta versi kampung masing-masing. 

Kemudian pada proses berikut nya yaitu mediasi yang dimana pada hasil 

penelitian penulis disimpul kan bahwa dalam proses mediasi sengketa batas 

wilayah antara Kampung Sumber Sari dan Kampung Belempung Ulaq masih 

memiliki permasalahan karena kedua kampung tersebut masih mempertahan kan 

batas wilayah kampung nya masing-masing yang berdasar pada peta wilayah versi 

kedua kampung tersebut sehingga proses mediasi tersebut sampai sekarang masih 

belum memiliki titik temu yang jelas namun kedua kampung tersebut telah 

bersepakat dan menyerah kan hak penuh kepada pihak Pemerintahan Kabupaten 

Kutai Barat dalam menegaskan batas administrasi kedua kampung tersebut. 

 Kemudian yang terakir proses fasilitasi dalam upaya penyelesaian sengketa 

batas wilayah antara Kampung Sumber Sari Dan Kampung Belempung Ulaq di 

simpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dimana dalam hal ini 

Kepala Bagian Pemerintahan berperan sebagai pihak ketiga dan menjadi fasilitator 

dari sengketa batas wilayah ini yaitu antara Kampung Sumber Sari dan Kampung 

Belempung Ulaq. Musyawarah tersebut dilakukan di ruang rapat Lantai III (tiga) 

Kabupaten Kutai Barat dan yang ikut berpartisipasi dalam rapat fasilitasi adalah 

Tokoh masyarakat kedua Kampung, Kepala adat Kampung, BPK (Badan 
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Permusyawaratan Kampung) dan pihak pemerintah kecamatan dan seluruh elemen 

yang terlibat, dan waktu pertemuan yaitu pada tanggal 12 September 2019 dan 

hasil dari rapat pada saat itu akhirnya menemukan titik terang dan kesepakatan 

antara kedua belah pihak yang,bermasalah yang dimana kedua kampung tersebut 

telah bersepakat dan menyerah kan sepenuh nya kepada pihak pemerintah 

kabupaten kutai barat dalam memutuskan dan menentukan batas wilayah kedua 

kampung tersebut dan menerima apapun hasil dan keputusan nya. 

 

Saran 

    Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan dengan 

ini penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya bermanfaat bagi 

pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah Kampung Sumber Sari Dan Kampung 

Belempung Ulaq : 

1. Pemerintah Kampung Sumber Sari Dan Kampung Belempung Ulaq harus bisa 

memusyawarahkan kepada masyarakatnya masing-masing dalam mencari 

solusi bersama dalam mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan agar tidak 

terjadi sengketa yang berkelanjutan demi kenyamanan masyarakat kedua 

kampung tersebut. 

2. Untuk Pemerintah Kecamatan Barong Tongkok harus bisa melihat dengan teliti 

mengenai sengketa yang sedang terjadi antara kedua kampung tersebut agar 

permasalahan tersebut mendapatkan solusi yang baik dan adil yang dimana 

dalam hal ini pihak Pemerintah Kecamatan Barong Tongkok merupakan pihak 

yang menjadi fasilitator antara kedua kampung tersebut agar tidak ada kesan 

yang buruk di pihak kedua kampung tersebut dalam memfasilitasi, dalam upaya 

menyelesaikan sengketa batas wilayah yang terjadi di antara kedua kampung 

tersebut. 

3. Untuk Pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus bisa bergerak dan 

merespon dengan cepat dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi 

antara Kampung Sumber Sari Dan Kampung Belempung Ulaq yang dimana 

dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berperan sebagai pihak ketiga 

yang harus mampu menjadi pihak yang netral dalam menengahi sengketa yang 

sedang terjadi antara kedua kampung tersebut sehingga sengketa tersebut cepat 

menemukan titik terang dan tidak menjadi sengketa yang berkelanjutan yang 

tentu dapat merugikan kedua belah pihak apa bila hal ini terus berlanjut tampa 

ada nya penyelesaian yang jelas. 
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