
BAB III 

PENDEKATAN EMPIRIK 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji 
1
 

Secara administratif Kabupaten Mesuji terbentuk berdasarkan peraturan 

dan perundang-undangan tahun 2008 sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang 

merupakan penantian panjang masyarakat Mesuji bagi terwujudnya sebuah 

Kabupaten baru yang mandiri dalam berbagai bidang, karena wilayah Mesuji 

memiliki sumber daya alam yang memadai namun pengolahan sumber daya 

tersebut belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi maupun 

pemerintah pusat.  

Sehingga secara resmi Kabupaten Mesuji berdiri pada tanggal 3 April 

2009 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008, 

sementara pelantikan anggota DPRD telah dilaksanakan pada 23 April 2010. 

Sejak berdirinya Kabupaten Mesuji, Kabupaten ini telah dipimpin oleh tiga orang 

Penjabat (Pj) Bupati yang diusulkan oleh Gubernur Lampung dan ditetapkan oleh 

Menteri Dalam Negeri, yaitu drh. Husodo Hadi untuk periode awal hingga 

Oktober 2009.  

Selanjutnya terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2009 digantikan oleh Drs. 

Ruswandi Hasan hingga Juli 2011, karena yang bersangkutan berniat 

mencalonkan diri sebagai calon Bupati Mesuji Periode 2011-2016, Drs. Ruswandi 

                                                         
1
 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Setda 

Kabupaten Mesuji. 
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Hasan mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati (Pj) Mesuji dan digantikan 

oleh Albar Hasan Tanjung terhitung mulai Juli 2011 hingga April 2012. Secara 

umum tugas pokok dari Pj. Bupati ini adalah mempersiapkan struktur dan 

mekanisme pemerintah daerah, serta menyelenggarakan pemerintahan, 

memfasilitasi pembentukan DPRD dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati definitif.  

Pada tanggal 13 April 2012, setelah sempat tertunda selama empat bulan 

sejak diterbitkannya SK Menteri Dalam Negeri mengenai Pengesahan 

Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji, maka Gubernur Lampung atas 

nama Menteri Dalam Negeri melantik Bupati dan Wakil Bupati Mesuji definitif 

hasil Pilkada Tahun 2011 atas nama Hi. Khamamik, SH dan Hi. Ismail Ishak, 

Bupati dan Wakil Bupati Mesuji ini dilantik oleh Gubernur Lampung di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Bawang Latak, Kabupaten Tulang Bawang 

berdasarkan Surat Keputusan Mendagri RI No. 131.18.875 tahun 2011 dan Surat 

Keputusan Mendagri RI No. 131.18.876 tahun 2011. 

 

1. Sejarah Kabupaten Mesuji 

Kabupaten Mesuji awalnya merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten 

Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang sendiri awalnya merupakan bagian 

dari Kabupaten Lampung Utara sebelum terjadi pemekaran,  Kabupaten Tulang 

Bawang dengan wilayah administratif seluas 7.770,84 Km
2
. Berdasarkan angka 

tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 10% per tahun, maka 

diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2010 
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adalah sebanyak 1.084.644 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 140 

jiwa/km2.
2
  

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk di atas, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. 

Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali 

pemerintahan melalui pemekaran sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat 

terjangkau dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan derasnya 

arus reformasi yang sedang berlangsung dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 

129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Kriteria Pemekaran, 

Penghapusan dan Penggabungan Daerah, telah mendorong timbulnya aspirasi dan 

keinginan masyarakat, khususnya yang berdomisili di kawasan bagian Utara 

Kabupaten Tulang Bawang yaitu wilayah Mesuji untuk membentuk pemerintahan 

sendiri, terpisah dari pemerintahan Tulang Bawang yang didasarkan kepada
3
: 

1. Terlalu jauhnya rentang kendali pemerintahan, terutama ke wilayah sekitar 

bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Potensi sumber daya alam yang cukup luas dan sebagai salah satu daerah sentra 

produksi tanaman perkebunan dan tanaman pangan yang merupakan sumber 

bahan pangan dan bahan baku agro industri di Lampung dan memiliki nilai 

tambah yang tinggi serta diharapkan mampu menjadi sumber dana bagi 

pembangunan di daerah tersebut. 

3. Keinginan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, 

                                                         
2
 Ibid. 

3 Ibid. 
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percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan 

pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta 

peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 

Setelah melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, Kabupaten  Mesuji 

akhirnya resmi berdiri  berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang secara yuridis 

berdiri sejak tanggal 26 November 2008, pada saat undang-undang yang mengatur 

tentang pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung tersebut disahkan. 

Pembentukan Kabupaten Mesuji ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu 

untuk mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang, memperpendek 

rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan secara teknis 

administratif memenuhi persyaratan untuk pembentukan suatu Daerah Otonomi 

Baru.  

Dengan terbentuknya Kabupaten Mesuji sebagai daerah otonom, 

Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan memfasilitasi 

terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat 

Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SDM 

yang ada serta membantu memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan 

dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Mesuji. 

Dalam pembentukan Kabupaten Mesuji berdasarkan Undang-Undang 

tersebut, maka ditetapkan ibukota Kabupaten Mesuji adalah di wilayah 
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Kecamatan Mesuji. Berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat maka 

ditetapkan Kampung Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji sebagai ibukota 

Kabupaten Mesuji. Pemilihan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Mesuji 

merupakan solusi terbaik sebagai tujuan pemerataan pembangunan, sehingga 

dalam hal ini Kabupaten Mesuji menggunakan prinsip "Segitiga Emas" karena 

lokasi ini sangat strategis sebagai jalur yang menghubungkan tiga Kecamatan, 

yakni Kecamatan Mesuji sebagai pusat pemerintahan, Kecamatan Mesuji Timur, 

sebagai sentra pertanian dan perikanan yang didukung oleh Kecamatan Rawa Jitu 

Utara, dimana Kecamatan Mesuji Timur sendiri sebagai Kota Terpadu Mandiri 

(KTM) dan yang terakhir adalah Kecamatan Simpang Pematang dan Way 

Serdang yang secara geografis dilalui jalan Lintas Timur Sumatera, dijadikan 

sentra perdagangan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan Kecamatan Panca 

Jaya dan Kecamatan Tanjung Raya yang terdapat ditengah-tengan “Segitiga 

Emas” tersebut dengan sendirinya dapat menikmati pembangunan secara langsung 

atau tidak langsung akibat dari bergeraknya roda pemerintahan, pertanian, 

perkebunan serta perdagangan di Kabupaten Mesuji.  

Sarana-sarana pendukung pembangunan di Kabupaten Mesuji masih 

sangat jauh terbelakang jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di 

Provinsi Lampung. Salah satu kendala adalah infrastruktur yang kurang memadai 

yaitu  terutama jalan yang sebagian besar masih jalan tanah sehingga waktu hujan 

aktivitas ekonomi sedikit tersendat karena sulit untuk dilalui baik berjalan kaki 

maupun dengan menggunakan kendaraan. Secara administrasi juga Kabupaten 

Mesuji ditopang oleh tujuh Kecamatan, yaitu: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mesuji,_Mesuji
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Tabel 1 

Daftar Nama Kecamatan Dan Luas Wilayah  

Kabupaten Mesuji
4
 

 

No Nama Kecamatan Luas 
(Km²) 

Luas 
Kabupaten 

(%) 

Jumlah 
Kampung/

Desa 

1. Mesuji 216,82 9,27 9 

2. Tanjung Raya 526,42 22,50 13 

3. Rawa Jitu Utara 205,76 8,80 11 

4. Mesuji Timur 970,23 41,47 13 

5. Simpang Pematang 133,95 5,73 9 

6. Way Serdang 195,33 8,35 13 

7. Panca Jaya 91,64 3,48 7 

JUMLAH 2.340,15 100 75 

 

Sumber : Luas wilayah dihitung oleh Topdam II/Sriwijaya per Juni 2010, berdasarkan Peta 

Administrasi Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Mesuji terdiri dari 75 kampung
5
, 

dimana sembilan kampung merupakan kampung pribumi (Kampung: Wiralaga 

Satu, Wiralaga Dua, Sungai Badak, Sri Tanjung, Kagungan Dalam, Nipah kuning, 

Sungai Cambai, Talang Batu dan Sungai Sidang) dan 66 (enam puluh enam) 

kampung merupakan kampung transmigrasi lokal.
6
 Kampung pribumi merupakan 

kampung perairan yang sebagian besar masyarakat hidup dan bermukim di 

pinggiran sungai Mesuji dengan mata pencarian utama adalah nelayan. 

 

 

 

                                                         
4 Data Dokumentasi Penelitian Maret 2013, Luas Wilayah Di Hitung oleh Topdam II 

Sriwijaya per Juni 2010 Berdasarkan Peta Administrasi Provinsi Lampung. 
5 Kata “Kampung” adalah istilah yang sering dipakai oleh masyarakat di sebagian besar 

Provinsi Lampung dalam menyebut Desa atau Kelurahan. 
6 Ibid, Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Mesuji. 
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2. Peta Wilayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Peta Kabupaten Mesuji. 
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3. Kondisi Geografis dan Topografi 
7
 

Kabupaten Mesuji secara geografis terletak pada 5°– 6° LS dan 106°– 

107° BT, ditinjau dari aspek kewilayahan (spatial) posisi Kabupaten Mesuji 

cukup strategis  dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan 

wilayah sekitarnya, karena Kabupaten Mesuji merupakan perlintasan yang 

menghubungkan antara Kabupaten, Kota serta antar Provinsi yang ada di wilayah 

Pulau Sumatera. Secara administrasi Kabupaten Mesuji berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawajitu Selatan dan 

Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang serta Kecamatan Way 

Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

Provinsi Sumatera Selatan. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Mesuji berada pada jalur poros 

regional lintas Trans-Sumatera. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan 

nasional pemerintah pusat harus memperhatikan dan turut bertanggung jawab 

dalam pembangunan wilayah Kabupaten Mesuji. Berdasarkan Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Pulau Sumatera serta RTRW 

                                                         
7 Unduh dari website Pemkab Mesuji, www.pemkabmesuji.com, tanggal 10 Maret 2013. 

http://www.pemkabmesuji.com/
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Kabupaten Mesuji, karena merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan 

pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan sumber energi. 

 

4. Luas Wilayah dan Demografi. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008, tentang 

pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, luas wilayah daratan 

Kabupaten Mesuji yaitu 234.015 Ha, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 

51.560 KK. Terdiri dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang 

tersebar di tujuh Kecamatan. Perincian penduduk di wilayah Kecamatan 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2 

 Jumlah Penduduk Per Kecamatan 

 

No Nama Kecamatan Luas 
(Km²) 

Jumlah Penduduk Kepadatan/Km 

1 2 3 4 5 

1. Mesuji 216,82 23.204 107,01 

2. Tanjung Raya 526,42 33.898 64,39 

3. Rawa Jitu Utara 205,76 27.491 133,60 

4. Mesuji Timur 970,23 30.529 31,46 

5. Simpang Pematang 133,95 23.106 172,49 

6. Way Serdang 195,33 46.245 236,75 

7. Panca Jaya 91,64 15.930 173,83 

JUMLAH 2.340,15 200.403 85,63 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji 2012. 

 

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji dipengaruhi oleh 

pertumbuhan alami, penduduk pendatang dan penduduk keluar. Berdasarkan data 

penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa jumlah 

penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2008 sebanyak 195.049 jiwa, tahun 2009 

sebanyak 198.091 jiwa, dan tahun 2010 berjumlah 200.403 jiwa, dengan demikian 
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terjadi pertambahan jumlah penduduk selama kurun waktu 2008-2009 dengan 

prosentase rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,56% dan kurun 

waktu 2009-2010 rata-rata LPP sebesar 1,17%. Lebih jelas mengenai jumlah 

perkembangan penduduk wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada 

Tabel 3 berikut: 

Tabel 3 

Jumlah Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji 
 

No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan (%) 

Th.2008 Th.2009 Th.2010 Th. 2009 Th.2010 

1 Mesuji  22.524 22.836 23.204 1,30 1,01 

2 Rawajitu Utara 28.347 27.201 27.491 -4,04 1,07 

3 Way Serdang 41.997 45.909 46.245 9,37 0,73 

4 Simpang Pematang 25.888 22.708 23.106 -12,28 1,75 

5 Tanjung Raya 33.307 33.527 33.898 0,66 1,11 

6 Panca Jaya 13.300 15.682 15.930 17,91 1,58 

7 Mesuji Timur 29.688 30.228 30.529 1,82 1,00 

Kabupaten Mesuji 195.049 198.091 200.403 1,56 1,17 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji Tahun 2011 

 

 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di wilayah Kabupaten 

Mesuji pada umumnya cukup baik. Hal terlihat dari adanya jumlah murid dan 

guru. Pada tahun 2008, jumlah murid SD atau sederajat sebanyak 25.971 jiwa 

(65.89%), SLTP atau sederajat sebanyak 10.374 jiwa (26,32%), dan SLTA atau 

sederajat sebanyak 3.068 jiwa (7.78%). Sedangkan jumlah guru SD atau sederajat 

sebanyak 1.247 jiwa (57,65%), SLTP atau sederajat sebanyak 662 jiwa (30,61%), 

dan SLTA atau sederajat sebanyak 254 jiwa (11,74%).  Lebih jelasnya mengenai 

jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat di lihat dalam tabel 4 berikut 

ini: 
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Tabel 4 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  

Di Wilayah Kabupaten Mesuji 
 

No Kecamatan Jumlah Murid (jiwa) Jumlah Guru (Jiwa) 

SD SLTP SLTA Jumlah SD SLTP SLTA Jumlah 

1 Mesuji 3.217 956 61 4.234 171 102 8 281 

2 Tanjung Raya 4.320 2.111 811 5.795 194 115 58 168 

3 Rawajitu Utara 3.655 1.497 643 7.826 135 33 0 427 

4 Mesuji Timur 4.362 1.432 392 5.603 212 136 56 372 

5 Simpang Pematang 3.228 1.562 813 7.242 178 96 98 367 

6 Way Serdang 5.181 2.297 348 2.527 244 149 34 144 

7 Panca Jaya 2.008 519 0 6.186 113 31 0 404 

 Jumlah 25.971 10.374 3.068 39.413 1.247 662 254 2.163 

 Prosentase (%) 65,89 26,32 7,78 100,00 57,65 30,61 11,74 100,00 

 Sumber : Kecamatan dalam angka, Tahun 2009 

 

5. Jenis Lahan. 

Topografi wilayah Kabupaten Mesuji terdiri atas lahan kering dan lahan 

gambut (rawa-rawa), kepemilikan lahan itu terbagi atas lahan milik masyarakat, 

tanah negara dan lahan perusahaan. Lahan kering yang ada saat ini sebagian besar 

sudah ditanami oleh masyarakat dan sebagian lagi dikerjakan oleh perusahaan 

melalui izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Jenis tanaman yang ditanam 

adalah karet, singkong dan sawit sebagian kecil lagi merupakan tanaman palawija 

dan persawahan, namun masih ada lahan kering yang merupakan “lahan tidur” 

yang tidak berproduksi karena belum dimanfaatkan masyarakat maupun 

perusahaan. Hasil pendataan dan identifikasi atas lahan kering tersebut, baru 67% 

lahan yang produktif, sementara sisa lahan sebesar 33% masih belum tergarap. 

Lahan gambut atau lahan rawa terbentang seluas ± 98.000 Ha yang berada 

di Kecamatan Rawajitu Utara, Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Timur. 

Lahan gambut atau rawa itu sangat cocok untuk perkebunan sawit dan palawija. 

Namun lahan gambut atau lahan rawa itu yang seharusnya cocok untuk beberapa 
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jenis varietas tanaman pertanian dan perkebunan, hanya 15% saja yang telah 

berubah menjadi lahan produktif atau dikerjakan baik oleh masyarakat maupun 

perusahaan-perusahaan swasta sedangkan 85% sisanya masih menjadi “lahan 

tidur” yang belum digarap. 

 

6. Sektor Pertanian, Perkebunan, Perdagangan dan Tenaga Kerja. 

Kondisi alam Kabupaten Mesuji sangat cocok untuk pengembangan 

tanaman komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, singkong, kayu akasia 

dan tanaman aneka buah yang bernilai tinggi. Lahan pertanian yang telah 

dimanfaatkan sebagai lahan sawah seluas 21.061 Ha dan yang belum 

dimanfaatkan selaus 29.863 Ha. Dalam tahun 2011 Kabupaten  Mesuji sudah 

menunjukkan peningkatan di bidang pertanian dengan dengan hasil produksi padi 

± 84.822 ton dibanding tahun 2010 hanya sebesar ± 42.005 ton. 

Di bidang perkebunan, saat ini telah ada tujuh perusahaan besar yang 

berinvestasi yaitu perusahaan kelapa sawit, karet, akasia, dan tepung tapioka. 

Bahkan beberapa di antaranya juga langsung membuka unit pengolahan Crude 

Palm Oil-nya (CPO) dengan tanaman perkebunan yang diusahakan. Sektor 

perindustrian pada Kabupaten Mesuji belum berkembang secara optimal. Hal ini 

terlihat baik dari jumlah maupun kualitas industri yang masih diusahakan 

masyarakat dalam skala besar maupun skala kecil dengan jenis-jenis industri yang 

di usahakan antara lain, sekala besar 3 unit, sedangkan skala kecil 1.099 unit.
8
  

                                                         
8
 Data Dokumentasi Penelitian Maret 2013, Sumber Data: Dinas Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Mesuji Tahun 2012. 
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Di samping banyak memiliki lahan yang masih kosong, hal ini juga 

ditunjang dengan keberadaan jalan Lintas Timur Lampung sebagai akses menuju 

Kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung dan yang ada di Provinsi Sumatra 

Selatan. Dari pengamatan lapangan, kegiatan industri yang berkembang di 

wilayah Kabupaten Mesuji berbasis sektor pengolahan hasil perkebunan. Data 

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji tahun 2010, mencerminkan 

bahwa terdapat perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang turut serta 

menggerakan perekonomian baik skala Kabupaten maupun Provinsi, seperti 

dalam tabel 5 berikut:  

Tabel 5 

Potensi Dan Pemanfaatan Pengembangan 

Perkebunan Besar Swasta (PBS) Di Kabupaten Mesuji 
 

No Nama Perusahaan PBS Potensi 
(Ha) 

Pemanfaatan (Ha) 

Plasma Inti 

1 PT.Barat Selatan Makmur Investido (PT.BSMI) 9.513,75 - 9.513,75 

2 PT.Lampung Inter Pertiwi (LIP) 6.335,45 - 6.335,45 

3 PT.BTLA, Bangun Tata Lampung 10.386,75 - 10.386,75 

4 PT.Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) 3.864,8 3.864,8 - 

5 PT. BDP(Budi Dwiysta Perkasa) 2.100 - 2.100 

6 PT.BDP(Budi Dwiyasa Perkasa) 5.294,75 - 5.294,75 

7 PT.SIP (Sumber Indah Perkasa) 5.205,88 5.205,88 - 

 Jumlah 42.701,38 9.070,68 33.630,7 

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji. 

 

Di bidang perdagangan, aktifitas perdagangan di Kabupaten Mesuji 

menunjukkan perkembangan pesat sejalan dengan semakin banyaknya sarana 

prasarana ekonomi di Kabupaten Mesuji seperti pasar yang terdiri dari pertokoan 

27 unit, kios 256 unit dan los 451 unit. Pertokoan tersebut tersebar di pasar 

Simpang Pematang, pasar Sido Makmur, pasar Kota Terpadu Mandiri (KTM), 

pasar Hanura, pasar Sido Mulyo, pasar Adi Luhur dan pasar Panggung Jaya. 

Pasar-pasar tersebut merupakan gambaran perkembangan perkotaan di Kabupaten 
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Mesuji, maka tepatnya pada tanggal 8 Februari 2011 dalam kunjungan Gubernur 

Lampung ke Kabupaten Mesuji sekaligus melakukan peletakan batu pertama 

pembangunan pasar modern di Kecamatan Simpang Pematang.
9
 

Tenaga kerja yang ada dalam wilayah kerja Kabupaten Mesuji berjumlah 

159.477 orang dan Pegawai Negeri Sipil berjumlah 3.811 orang. Sedangkan 

jumlah rumah tangga transmigasi adalah sebanyak 890, dengan jumlah jiwa 3.727 

orang. Pada bulan Mei 2011 telah dilaksanakan sertifikasi lahan transmigrasi yang 

dilaksanakan oleh BPN Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, dengan adanya sertifikasi 

lahan transmigrasi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat sadar ”tertib 

pertanahan” dan diharapkan dapat mengurangi konflik lahan yang ada di 

Kabupaten Mesuji. 

 

7. Sektor Peternakan. 

Dari areal lahan yang belum diusahakan maka Kabupaten Mesuji masih 

terbuka untuk investasi di sektor peternakan, sedangkan populasi ternak yang 

telah berproduksi diantaranya: sapi 16.070 ekor, kerbau 969 ekor, kambing 22.438 

ekor, domba 477 ekor, babi 1.491 ekor, ayam buras 182.571 ekor. Dari jumlah 

peternakan di atas semua jenis peternakan telah berproduksi.
10

 

 

                                                         
9 Ibid. 

 
10

 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Sumber Data: Dinas Peternakan Kabupaten Mesuji 
tahun 2010. 
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8. Sektor Perindutrian dan Pertambangan. 

Kabupaten Mesuji sebagai Kabupaten baru, dalam hal perindustrian masih 

dalam tahap pengembangan. Secara umum industri yang telah ada di antaranya: 

industri skala menengah atau besar adalah 8 jenis industri yang bergerak di bidang 

industri hasil pertanian dan kehutanan. Sedangkan industri kecil adalah industri 

kulit 367, industri kayu 143 industri logam 12, industri anyaman 159, industri 

gerabah 34, industri makanan dan minuman 142.
11

 

 

9. Pendapatan Asli Daerah. 

Potensi pendapatan daerah di Kabupaten Mesuji sangat besar, namun 

belum tergali secara maksimal. Saat ini Dinas-dinas Kabupaten Mesuji sedang 

merancang peraturan daerah untuk penggalian potensi daerah. Pada Tahun 

Anggaran 2010 PADS Kabupaten Mesuji adalah Rp. 2.516.150.000,- dan pada 

tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Mesuji menargetkan PADS sebesar Rp. 

2.451.600.000, dari APBD Rp. 400.738.345.300,-.
12

  

 

10. Sarana Dan Prasarana. 

Menjadi Kabupaten baru, Mesuji tentunya dihadapkan pada keterbatasan 

sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk sarana pemerintahan sendiri, sebagian besar gedung kantor 

satuan kerja perangkat daerah masih menyewa bangunan dan rumah-rumah milik 

                                                         
11 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Sumber Data: Departemen Perindustrian 

Kabupaten Mesuji Tahun 2011. 
12

 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Sumber data: Dinas Pendapatan daerah 
Kabupaten Mesuji Tahun 2011. 
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penduduk, sedangkan sebagian lainnya merupakan gedung kantor peninggalan 

Kabupaten Induk. Sementara aset-aset yang lain, seperti kendaraan dinas, gedung 

kantor, tanah dan lain-lain merupakan aset yang masih menjadi milik Kabupaten 

induk dan dalam proses pengalihan aset ke Kabupaten baru. 

Dilihat dari keberadaan sarana kesehatan, Kabupaten Mesuji hanya 

memiliki 9 unit puskesmas yang tersebar di 7 Kecamatan dengan jumlah tenaga 

dokter sebanyak 14 orang dan paramedis sebanyak 154 orang. Kabupaten ini 

belum memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

rawat inap dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut harus dirujuk ke rumah sakit 

yang ada di Kabupaten Induk atau bahkan di Kabupaten lain dan di ibukota 

Provinsi yaitu Bandar Lampung. 

 

11. Visi Dan Misi Kabupaten Mesuji 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat Mesuji yang beriman, cerdas dan mandiri, aman 

dan sejahtera melalui pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan. 

b. Misi 

1) Menegakkan supremasi hukum dan melaksanakan pemerintahan yang 

baik dan berkualitas. 

2) Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur yang berkualitas dan 

membangun. 

3) Membangun ekonomi di pedesaan berbasis ekonomi kerakyatan dan 

penerapan teknologi tepat guna. 
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4) Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. 

5) Melestarikan dan mengembangkan potensi budaya daerah seiring 

dengan pemantapan kehidupan beragama, sosial dan politik. 

6) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

7) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. 

 

B. Temuan Lapangan 

Sebelum penulis memaparkan lebih lanjut tentang temuan lapangan, 

maka terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran singkat tentang 

konsepsi pertanahan di Indonesia yang di atur dalam UUPA. Karena dalam 

pemahaman yang belum menyeluruh tentang UUPA yang mengatur tentang 

kepemilikan tanah, maka dengan mudah akan terjadi sengketa dan perebutan 

lahan yang menyebabkan terjadinya konflik pemilikan tanah yang berkepanjangan 

seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Mesuji. 

 

1. Konsepsi Tentang Pertanahan 

Dalam penjelasan UUD 1945, disebutkan bahwa tanah adalah karunia 

Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kekayaan Nasional. Oleh karena itu 

masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling 

mendasar karena merupakan sumber kehidupan manusia. Tanah di samping 

mempunyai fungsi ekonomis juga memiliki fungsi sosial dan teologis, oleh 

karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut perlu dikorbankan guna 

kepentingan umum.  
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Secara konstitusional, di Indonesia pengaturan tentang pertanahan 

sebagai bagian dari sumber daya alam ditegaskan dalam pasal 33 ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:  

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemamkmuran rakyat. 

 

Sebagai sumber daya alam yang penting, tanah juga merupakan sumber 

produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang 

berasal dari tanah. Perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan yang 

meningkat semakin tinggi tidak sebanding dengan luas tanah yang ada.  Karena 

itulah, tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sering 

menjadi sumber konflik untuk berbagai kepentingan yang senantiasa menyertai 

kehidupan manusia. 

Sudah lama tanah sering menjadi obyek sengketa yang diperebutkan 

dan berujung pada konflik yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya yang 

dikandungnya. Selain itu ada penyimpangan-penyimpangan dalam struktur 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-

sumber produksi lainnya. Kondisi seperti ini terlihat jelas dari konflik 

pemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yaitu 

antara perusahaan-perusahaan sebagai pemilik modal terhadap petani-petani di 

sekitarnya sebagai bentuk penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang 

tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu hak 

pemanfaatan tanah diatur sebagai berikut: 
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a. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Sebagai Kebijakan Pokok 

Pertanahan Nasional. 

Sebagai penjabaran dari ketentuan pertanahan dalam konstitusi, maka 

arah kebijakan politik agraria Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 

disebut UUPA). Beberapa ketentuan pokok pemanfaatan tanah dalam UUPA 

ini adalah:
13

 

1) Pernyataan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Indonesia, 

adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai 

bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 1), hubungan yang tercipta adalah bersifat 

abadi (Pasal 1 ayat 3). 

2) Pernyataan bahwa bumi, air dan ruang angkasa pada tingkatan tertinggi 

dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2   

ayat 1). 

3) Perintah bahwa hukum agraria yang mengatur tentang bumi, air dan ruang 

angkasa harus mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian negara dan 

cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila, (penjelasan umum 

UUPA) dalam wadah negara hukum yang berkedaulatan rakyat, adil dan 

makmur (Pasal 2 ayat 3). 

4) Perintah agar negara melalui pemerintah :  

a) Membuat aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat 

dan menjamin setiap warga negara Indonesia yang sesuai dengan 

                                                         
13

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, 
Bagian Pertama, (Jakarta: Djembatan, 1975), 231-231. 
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martabat manusia baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya (Pasal 13 

ayat 1). 

b) Membuat aturan yang melarang penggunaan tanah melampaui batas, 

mencegah adanya unsur pemerasan, mencegah adanya unsur monopoli 

serta aturan mengenai fungsi sosial dalam penggunaan tanah serta 

kewajiban untuk mengusahakan sendiri penguasaan tanah dan mencegah 

kerusakan (Pasal 15). 

5) Pemerintah juga diharuskan untuk membuat rencana umum mengenai 

persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah untuk kepentingan negara, 

kepentingan peribadatan dan keperluan suci lainnya serta untuk kepentingan 

pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, budaya dan kesejahteraan, (Pasal 

13 dan Pasal 14). 

Ketentuan pokok dalam UUPA tersebut masih harus dijabarkan dalam 

peraturan perundang-undangan secara sistematis dalam suatu sistem peraturan 

perundang-undangan agar dapat mengawasi setiap peruntukan dan persediaan 

tanah dalam hubungannya dengan manusia, didasari norma-norma hukum yang 

benar dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Hukum agraria meliputi berbagai bidang hukum, yaitu hukum tanah, 

hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan dan hukum yang mengatur 

tentang penguasaan ruang angkasa. Dengan demikian hukum tanah merupakan 

bagian dari hukum agraria yaitu merupakan keseluruhan hukum yang mengatur 

hak-hak penguasaan dan pemanfaatan tanah. UUPA bersifat unifikatif atau 

penyatuan yang menghapus dualisme perbedaan hak-hak atas tanah yang 
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didasari pada hak barat dan hak adat. Dengan berlakunya UUPA maka hak atas 

tanah secara Nasional diatur dalam UUPA yang berlaku bagi semua penduduk 

tanpa membeda-bedakan asal golongan.
14

  

 

b. Status Hak Atas Tanah dan Aspek Hukumnya 

Status hak atas tanah ini seringkali menjadi persoalan yang besar dalam 

bidang pertanahan. Oleh karena itu dalam UUPA (Pasal 20, 21 dan 22) 

mengatur tentang hak milik atas tanah, dengan tujuan mengurangi terjadinya 

perebutan tanah yang menyebabkan terjadinya konflik. Status hak dan 

kepemilikan tanah adalah sebagai berikut: 

1) Hak Milik 

Pengertian hak milik adalah sebagai hak yang dapat diwarsikan secara 

turun-temurun, secara terus-menerus dengan tidak harus memohon haknya 

kembali apabila terjadi perpindahan hak. Hak milik juga diartikan sebagai 

hak yang kuat di antara sekian hak yang ada.
15

 Sedangkan dalam UUPA 

Pasal 20, disebutkan tentang pengertian hak milik bahwa: 

1. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat 

dipunyai orang atas tanah. 

2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Dengan demikian sifat-sifat hak milik inilah yang membedakanya dengan 

hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat” yang dapat dipunyai 

                                                         
14 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Penerbit 

Alumi, 1990), 23. 
15

 Andrian Sutedi, SH, MH., Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarata: Sinar 
Grafika, 2009), 60-61. 
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orang atas tanah bahkan hak milik itu adalah hak yang tidak mudah dihapus 

dan juga tidak mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh 

karena itu hak tersebut wajib di daftar.
16

 Hak milik juga tidak ditentukan 

dengan jangka waktu tertentu, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak 

Guna Usaha (HGU). Hak milik juga memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai 

berikut:
17

 

1. Hak milik adalah hak yang terkuat (Pasal 20 UUPA) sehingga harus 

didaftarkan. 

2. Dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli waris, (Pasal 20 

UUPA). 

3. Dapat dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat, (Pasal 20 jo. Pasal 

26 UUPA) 

4. Dapat menjadi induk dari hak-hak atas tanah yang lain, artinya dapat 

dibebani dengan hak-hak atas tanah lain, yaitu hak guna bangunan, hak 

pakai, hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak menumpang. 

2)  Status Hak Pakai 

Dalam pemberian hak atas tanah tentu perlu melihat status, sejauh mana hak 

itu akan diberikan dengan melihat kegunaan dan fungsi dari penerimaan hak 

itu, walaupun kita tahu bahwa hak-hak atas tanah apapun yang melekat di 

atasnya mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa kepentingan umum lebih 

menghendaki hak pakai tersebut dapat dicabut. Namun seyogyanya 

pemberian hak ini harus menjamin rasa aman bagi pemegangnya dan dapat 

                                                         
16 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama, Djilid Pertama, 

(Jakarta:Djambatan, 1971), 55. 
17  Ibid, 54. 
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menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Ketentuan dalam UUPA 

Pasal 41 ayat 1, tentang pemberian hak pakai atas tanah hanya dapat 

diberikan: 

1. Selama jangka waktu yang tertentu dan selama tanahnya dipergunakan 

untuk keperluan tertentu. 

2. Dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa dengan apa 

pun.
18

 

Dalam konteks Indonesia saat ini, pemberian hak pakai atas tanah kepada 

warga negara Indonesia terjadi banyak ketidakadilan sehingga banyak warga 

negara Indonesia yang tidak memiliki tanah. Tanah semata-mata hanya 

diperuntukan bagi investor asing yang memiliki modal besar. Dengan 

demikian, perhatian utamanya adalah kepada pemilik modal atau kapitalis. 

3) Hak Guna Usaha 

Pemberian HGU yang diatur dalam UUPA merupakan bentuk hak atas 

tanah yang dapat diberikan kepada pemegang hak berdasarkan izin yang 

diperoleh. Dalam Pasal 29 UUPA menyebutkan tentang perolehan HGU 

sebagai berikut 
19

: 

a) Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. 

b) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan 

Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. 

                                                         
18 Soedharyo Soimin, SH., Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), 17-18. 
19 ibid, 26. 
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c) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keberadaan 

perusahaannya jangka waktu yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 pasal 

ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. 

Berdasarkan ketentuan UUPA tersebut, jelas mengatur bahwa seseorang 

atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah dengan HGU, memiliki hak 

yang terbatas, artinya hak tersebut dibatasi peruntukkannya dan pemanfaat atas 

tanah yang mendapatkan izin. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa 

pemegang hak tersebut bisa melepaskan haknya sebelum jangka waktu 

berdasarkan UUPA Pasal 34. Berakhirnya sebuah HGU karena alasan-alasan 

tertentu seperti, pemegang hak selalu rugi, tanah yang dimaksud tidak lagi 

menghasilkan. Dengan demikian, penerapan UUPA ini jika diterapkan secara 

baik dan benar maka konflik yang terjadi di bidang pertanahan akan semakin 

berkurang. 

 

2.  Konflik Pertanahan 

Berdasarkan laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

tahun 2012, terdapat 198 kasus pertanahan di Indonesia dengan 156 petani 

ditahan, 55 orang mengalamai luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak dan 3 

orang tewas. Jika dipersentasi maka konflik agraria di bidang perkebunan adalah 

sebesar 45%.
20

 Ini terlihat dari gambar prersentase Laporan KPA tahun 2012 

berikut ini : 

 

                                                         
20  Ibid, Laporan Akhir Tahun KPA tahun 2012. 
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Gambar 2 

Data Persentase dan Jumlah Konflik Agraria Tahun 2012 KPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, konflik yang terjadi di bidang 

pertanahan setiap tahun ada peningkatan, baik itu dari jumlah konflik dan jumlah 

korban akibat konflik tersebut. Selain itu juga penyebab konflik di bidang 

pertanahan beraneka ragam dan berdampak pada berbagai bidang yang semakin 

besar.  

Berdasarkan kronologisnya, tanah mulai menjadi kendali dalam kekuasaan 

ketika dipegang oleh kalangan adat (tanah ulayat) yang kemudian dikenal dengan 

feodalisme yang artinya bahwa kelompok bangsawan yang “memiliki wewenang” 

dalam sistem penguasaan tanah.
21

  

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna multi dimensional 

yang membuat manusia berusaha semaksimal mungkin dengan cara apapun untuk 

mempertahankan tanah yang merupakan hak miliknya apabila hak-haknya itu 

dilanggar. Makna multidimensional itu adalah: pertama, dari sisi ekonomi tanah 

                                                         
21  Ernest Mandel, Tesis – Tesis Pokok Marxisme, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), 15.   
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merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi 

manusia. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang untuk 

pengambilan keputusan dalam masyarakat. Ketiga, budaya dapat menentukan 

tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena 

pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah dan menjadi tanah.
22

 

Menurut Maria S.W. Sumardjono, et.al., tanah sebagai hak ekonomi setiap 

orang, rawan memunculkan konflik yang mengakibatkan dampak pada berbagai 

bidang kehidupan manusia.
23

 Di samping itu menurut Susan, jika dilihat dari 

bentuknya konflik tanah memiliki dimensi, seperti konflik tanah komuitas adat 

melawan perusahaan swasta maupun negara, konflik komunitas petani melawan 

perusahaan dan sebagainya. Bersadarkan hasil penelitiannya terdapat beberapa 

sebab konflik tanah yang melibatkan komunitas, yaitu: pertama, kejahatan 

perusahaan atas kontrak penggunaan lahan yang dimiliki oleh komunitas adat 

tertentu, kedua, klaim atas lahan “kosong” antara perusahaan dengan komunitas 

petani, dan ketiga, keteledoran administrasi tanah oleh BPN.
24

 

Dengan demikian, dalam sebuah konflik di bidang pertanahan, kelompok 

yang paling menderita dan dirugikan adalah masyarakat kelas bawah seperti kaum 

petani. Hal ini disebabkan karena sebagai petani mereka memiliki sumber daya 

manusia yang terbatas sehingga pada giliranya juga tidak memiliki penghasilan 

yang layak. Maka usaha untuk mempertahankan ekonomi keluarganya ikut 

                                                         
22 Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, (Surakarta: Muhamadyah University 

Press, 2001), 237 
23 Maria S.W. Sumardjono, et.al, Mediasi Sengkata Tanah, Potensi Penerapan Alternatif 

Penyelesaian Sengkata (ADR) di Bidang Pertanahan, (Jakarta: Kompas, 2008), 2. 
24

 Novri Susan, Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik Di 
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) , 78-79. 
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menurun karena penghasilan yang mereka peroleh tidak cukup untuk membiayai 

keluarga. 

Persoalan implementasi UUPA yang tidak berpihak pada rakyat ini 

sebenarnya bertentangan juga dengan program land reform yang sudah cetuskan 

sejak zaman Presiden Soekarno namun terhenti. Bung Karno menerbitkan UUPA 

dengan tujuan meningkatkan peran rakyat dalam penguasaan tanah.
25

 Artinya 

bahwa maksud baik dari Bung Karno melibatkan rakyat dalam pengolahan dan 

pemanfaat tanah yang sudah diatur dalam UUPA, agar rakyat memiliki 

kesempatan untuk memanfaatkan tanah ini dengan sebaik-baiknya beradasarkan 

nilai dan makna UUD 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan 

sesuai dengan cita-cita mulia ini, sehingga rakyat tersingkirakan dan menjadi 

korban dalam perebutan dan pemanfaatan tanah.  

 

3. Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Perusahaan Sebagai Pemicu 

Konflik 

Dalam arahannya, Pj. Bupati Mesuji mengatakan bahwa Kabupaten 

Mesuji yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), sangat kompleks dengan 

permasalah tanah, baik itu permasalahan antar Desa, antar Kecamatan maupun 

konflik pertanahan dengan sejumlah perusahaan di Kabupaten Mesuji. Sebagai 

pemegang kendali, pemerintah telah berusaha keras mengatasi persoalan 

pertanahan di Kabupaten Mesuji, khususnya permasalahan PT. BSMI yang 

menyangkut sengketa pemilikan tanah dengan masyarakat sekitar dan 

                                                         
25

 Arif Wibowo, “Maraknya Perampasan Lahan Rakyat”, Majalah Media Pembaharuan, 
edisi 3, Januari 2012, 13 
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permasalahan PT. Silva Inhutani Lampung yang mengelola hutan Register 45 

dengan masyarakat sekitar dan para perambah. Penyelesaian masalah sudah 

beberapa kali diusahakan melalui berbagai forum rapat, kajian akademis, 

kunjungan lapangan dan lain-lain, namun hingga kini belum dapat menyelesaikan 

permasalahan ini secara keseluruhan.
26

 

Di wilayah Kabupaten Mesuji yang potensial untuk perkebunan, berdiri 

beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kepala sawit, singkong 

dan sebagainya. Namun yang mendapat sorotan dari berbagai pihak adalah PT. 

BSMI yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT. Silva Inhutani 

Lampung yang bergerak di bidang hutan produksi. Perusahaan-perusahaan ini 

berdiri berdasarkan izin pengolahan tanah yang diperoleh dari pemerintah. Dalam 

pengolahan tanah tidak menutup kemungkinan terjadinya perebutan tanah yang 

berujung pada konflik dalam skala besar. Hal ini terlihat dari pecahnya konflik 

pada 10 November 2011 antara masyarakat dengan PT. BSMI. Sedangkan konflik 

yang terjadi dengan PT. Silva Inhutani Lampung sudah dimulai dari tahun 1998 

sampai sekarang, dimana terjadi perluasan lahan yang di dalamnya terdapat lahan 

milik masyarakat yang sudah memiliki sertifikat resmi. 

Konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Mesuji merupakan akumulasi 

dari berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat sekitar terhadap sikap dan 

tindakan perusahaan-perusahaan perkebunan kepala sawit dan kawasan hutan 

industri atau hutan rakyat yang telah terjadi sejak perusahan-perusahaan ini mulai 

beroperasi di wilayah Mesuji. Konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini, juga 

                                                         
26

 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Sumber data: Bagian Tata Pemerintahan 
Kabupaten Mesuji, Laporan Hasil Rapat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Kamis 26 Januari 2012. 
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disebabkan oleh sikap perusahaan yang tidak konsisten dengan janji terhadap 

masyarakat tentang pembebasan lahan (ganti rugi) dan penguasaan tanah yang 

tidak sesuai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Hal ini terlihat jelas dalam Hasil Kajian dan Penelitian Spasial yang 

dilakukan oleh BPN dengan metode super impose dan interpretasi citra satelit 

bahwa, luas lahan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Izin Usaha yang 

diterbitkan oleh pemerintah. Dalam pantauan citra satelit ini jelas bahwa ada 

penyimpangan-penyimpangan dan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh 

perusahaan terhadap tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat (Gambar 

13.3). 

Secara umum konflik yang terjadi karena perusahaan-perusahaan yang 

berdiri di wilayah ini mengerjakan dan memanfaatkan sebagian lahan yang 

menjadi hak milik masyarakat di sekitar lokasi HGU perusahaan. Selain itu juga 

sejak lahirnya reformasi maka mulai bermunculan pendatang baru atau perambah 

memasuki di Register 45. Kondisi-kondisi seperti ini juga diperkeruh lagi dengan 

oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan lembaga adat Lampung Megow 

Pak Tulang Bawang untuk memperjuangkan tanah sebagai tanah adat. Fakta yang 

ada di lapangan, sebenarnya di wilayah Register 45 tidak terdapat tanah adat.
27

 

Berdasarkan kesaksian warga saat wawancara yang dilakukan dengan 

salah seorang warga Mesuji, mengatakan bahwa : 

Masyarakat yang ada di wilayah ini (sekitar PT. BSMI) sudah merasa bosan 

dengan keadaan seperti ini, kami membutuhkan ketenangan, kedamaian dan 

ketenteraman untuk kembali bekerja seperti semula, walaupun kami hanya 

                                                         
27 Wawancara dengan seorang Tokoh Masyarakat Mesuji, tanggal 3 Maret 2013. 
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sebagai buruh di perusahaan. Semua ini demi kebutuhan rumah tangga 

kami dan anak-anak kami agar bisa sekolah.
28

 

 

Dari pengakuan warga dan keinginan warga masyarakat yang ada di 

Mesuji ini menujukkan bahwa sebenarnya masyarakat sudah cukup menderita 

dengan keadaan yang tidak menentu, bahwa lahan sumber penghidupan mereka 

sebagai buruh perusahaan sudah tidak ada lagi. Selain itu lahan yang menjadi 

garapan  mereka selama ini juga sudah tidak ada lagi, sehingga mereka melakukan 

protes kepada perusahaan.   

Dalam tuntutan masyarakat kepada perusahaan, mereka berharap agar 

perusahaan dapat mengembalikan lahan milik mereka dan lahan plasma yang 

seharusnya menjadi hak mereka yaitu 2 Ha per KK yang selama ini diklaim oleh 

perusahaan sebagai milik perusahaan. Dalam wawancara dengan seorang tokoh 

masyarakat mengatakan bahwa :  

Kami masyarakat kampung hanya meminta hak kami, agar PT. BSMI 

memberikan hak kami berupa tanah plasma seluas 2 Ha untuk masing-

masing KK yang ada di kampung Nipah Kuning, apabila hak kami 

diberikan kami jamin tidak ada lagi masalah antara PT. BSMI dengan 

masyarakat kampung Nipah Kuning.
29

 

 

Sedangkan tuntutan kepada pemertintah agar pemerintah setempat 

maupun pemerintah pusat dapat menyelesaikan persoalan ini sehingga mereka 

dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dengan dipenuhi tuntutan ini, 

masyarakat menjamin akan menjaga kelangsungan perusahaan beserta aset-

asetnya.
30

 Masyarakat sekitar Register 45, kampung Tugu Roda, Kecamatan 

Simpang Pematang juga menuturkan bahwa kebun singkong yang menjadi 

                                                         
28 Wawancara Dengan Key Informan, tanggal 5 Maret 2013. 
29

 Wawancara dengan Tokoh Masayarakat Nipah Kuning, tanggal 5 Maret 2013 
30 Ibid, Wawancara dengan Key Informan 
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sumber penghidupan mereka selama ini, dipanen paksa oleh Pamswakrsa ketika 

akan dimulainya penertiban perambah, “Mereka tidak hanya merampok tanah 

kami, tetapi juga menjarah hasil tanaman kami.”
31

  

Kondisi ini membuat masyarakat terancam kelaparan karena sumber 

penghidupan sudah tidak ada lagi, kekecewaan semakin menumpuk dan amarah 

pun semakin bertambah, dari berbagai kondisi dan ketidakpastian status hukum 

ini yang membuat masyarakat harus berjuang mempertahankan hidup dengan 

melakukan perlawanan kepada pihak perusahaan bahkan pemerintah. Bentuk 

perlawanan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik besar antara masyarakat 

dengan perusahaan.  

 

4. Kronologis Konflik Pemilikan Tanah antara Warga dengan Perusahaan. 

Persoalan di bidang pertanahan yang terjadi di wilayah Mesuji ini terjadi 

sejak tahun 1994, bermula ketika perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit 

mulai melakukan pengembangan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Mesuji. 

Konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji menjadi persoalan yang sangat 

serius, menjadi pokok pembicaraan dan perhatian bangsa ini bahkan dunia 

Internasional. Persoalan ini mulai terbuka dan menjadi pokok pembicaran adalah 

sejak dirilisnya video dan pengaduan sejumlah masyarakat yang mengatas-

namakan petani Mesuji didampingi oleh oknum yang mengaku Ketua Lembaga 

Adat Megow Pak Tulang Bawang, Pengacara Bob Hasan dan Mayjen. (Purn) 

Saurip Kadi di depan anggota Komisi III DPR RI pada akhir tahun 2011. Melalui  

                                                         
31

  Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat Kampung Tugu Roda (yang tidak mau 
disebutkan namanya), tanggal 3 Maret 2013. 
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video yang berisi adegan pembantaian manusia serta penggusuran lokasi petani di 

lahan garapannya, saat itu juga konflik Mesuji menjadi sorotan dengan tudingan 

telah terjadi pelanggaran HAM berat di Kabupaten Mesuji.  

Berdasarkan video yang dirilis dalam laporan pengaduan ini telah 

membuat citra Kabupaten Mesuji terlanjur buruk dalam hal penanganan konflik 

pertanahan dikarenakan opini yang terbangun di masyarakat sudah cenderung 

negatif. Maka sejak akhir 2011 Kabupaten Mesuji menjadi komoditas untuk di 

eksploitasi, baik melalui pemberitaan di media, berbondong-bondongnya 

sejumlah pejabat publik dan tokoh masyarakat dari berbagai institusi (DPD RI, 

Komisi II, III dan IV DPR RI, DPRD Lampung, Komnas HAM, Lembaga Adat, 

dan LSM). Bahkan Presiden RI turut membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta 

(TGPF) yang dipimpin langsung oleh wakil Menteri Hukum dan HAM, datang ke 

Mesuji dengan misi mencari fakta, menggali informasi dan turut mencoba 

membantu menyelesaikan konflik ini.  

Persoalan sengketa tanah di Mesuji, telah terjadi jauh sebelum ramainya 

pemberitaan kasus ini, di Kabupaten Mesuji sudah lama memang terjadi beberapa 

kasus sengketa tanah di mana kondisi ini sama seperti sejumlah daerah di 

Indonesia lainnya. Bahkan konflik pertanahan masih terjadi sampai saat ini, 

sejumlah kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah yang paling menonjol dan 

memakan korban cukup banyak di Kabupaten Mesuji masih dalam tahap 

penyelesaian. Dilihat dari konflik dan pokok persoalannya antara lain adalah 

sebagai berikut: 
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a. Konflik Pemilikan Tanah Masyarakat dengan PT. BSMI.
32

 

Salah satu perusahaan yang masuk waktu itu untuk mengembangkan 

usahanya di bidang perkebunan adalah PT. Barat Selatan Makmur Investindo 

(PT. BSMI) yang berawal dari pengajuan Permohonan Izin Lokasi usaha 

melalui Surat Permohonan Nomor: 0007/BSMI/10/94 yang ditujukan kepada 

pemerintah Kabupaten Lampung Utara
33

 dengan tujuan untuk penggarapan 

lahan yaitu dengan perincian kebun plasma seluas 7.000 Ha dan kebun inti 

seluas 10.000 Ha di desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung dan Nipah Kuning 

Kecamatan Mesuji. Maka Surat Permohonan ini disetujui oleh pemerintah 

waktu itu melalui rapat koordinasi Izin Lokasi pada tanggal 14 Oktober 1994 

yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintahan terkait ketika itu.   

Kemudian pada tanggal 18 Oktober 1994, dikeluarkannya izin oleh 

Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor : 

PLU.22/460-IL/1994 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. BSMI untuk 

keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan tumpang sarinya seluas ± 10.000 Ha 

untuk Kebun Inti  dan ± 7.000 Ha untuk Kebun Plasma yang terletak di 

Kampung Kagungan Dalam, Kampung Sritanjung, dan Kampung Nipah 

Kuning, Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara yang berlaku 12 bulan 

sejak diterbitkannya surat tersebut.
34

 Selanjutnya panitia Pemeriksa Tanah 

(Panitia B) Provinsi Lampung dalam Risalahnya tanggal 27 November 1996 

Nomor: 09/PPT/KW/1996 berkesimpulan bahwa Permohonan HGU PT. BSMI 

                                                         
32 Ibid, Bagian Tata Pemerintahan 
33 Kabupaten Lampung Utara adalah Kabupaten Induk sebelum pemekaran menjadi 

Kabupaten Tulang Bawang dan kemudian Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan lagi sehingga 
lahirlah Kabupten Mesuji. 

34  Ibid, Tata Pemerintah Setda Kabupaten Mesuji 
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atas tanah seluas ±10.000 Ha tersebut disetujui dan dikabulkan dengan luas 

tanah ±9.513,0454 Ha sebagai lahan inti dan seluas ± 7.000 Ha untuk plasma.  

Kemudian pada tanggal 4 Juni 1997 Menteri Negara Agraria/Kepala 

BPN mengeluarkan Surat Keputusan HGU Nomor: 43/HGU/BPN/97 tentang 

Pemberian HGU selama 35 tahun kepada PT. BSMI yang kantornya 

berkedudukan di Kodya Bandar Lampung atas tanah yang dikuasi langsung 

oleh Negara seluas ±9.513,0454 Ha yang terletak di Kecamatan Mesuji 

Kabupaten Lampung Utara (sebelum pemekaran).  

Kemudian sesuai SK Menteri Agraria/Kepala BPN dengan Nomor: 

43/HGU/BPN/97 tanggal 4 Juni 1997 sebagaimana tersebut diatas, oleh PT. 

BSMI didaftarkan ke Kantor Pertanahan Lampung Utara untuk diterbitkan 

sertifikat HGU dan berdasarkan SK tersebut telah diterbitkan Sertifikat HGU 

dengan Nomor: 47 Tahun 1997. 

Dalam mewujudkan usaha pengolahan dan pemanfaatan tanah, 

ternyata lahan plasma yang tertulis dalam HGU tidak diserahkan kepada warga 

untuk di kelola, tetapi dikerjakan sendiri oleh perusahaan, bahkan ada tanah 

warga masyarakat termasuk juga dalam garapan perusahaan. Selanjutnya dari 

kondisi inilah, maka masyarakat yang ada di kampung Nipah Kuning, 

Kagungan Dalam dan Sritanjung menuntut pihak PT. BSMI agar memberikan 

tanah Plasma seluas ±7.000 Ha yang berada di tiga kampung tersebut supaya 

dikelola oleh warga sebagai hak warga berdasarkan HGU tersebut, yang 

seharusnya dikerjakan oleh masyarakat dan ditanaminya dengan kelapa sawit. 
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Dari HGU inilah yang menjadi dasar kuat masyarakat di tiga 

kampung ini untuk melakukan pemanenan kelapa sawit di wilayah lahan 

plasma yang dikerjakan PT. BSMI. Melihat kondisi ini, aparat keamanan 

perusahaan telah beberapa kali menangkap masyarakat yang melakukan 

pemanenan kelapa sawit di wilayah kebun milik PT. BSMI. Permasalahan 

sengketa tanah yang terjadi sekian lama antara PT. BSMI dengan masyarakat 

Kampung Nipah Kuning, Kagungan Dalam dan Kampung Sritanjung sudah 

menimbulkan korban jiwa dan mengakibatkan kerugian materi yang cukup 

besar bagi masyarakat sekitar dan bagi perusahaan itu sendiri.
35

 Eskalasi 

konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. BSMI  dapat dilihat dari 

kurva di bawah ini: 

Gambar 3 

 Kurva Konflik di Areal PT. BSMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Tim Pencari Fakta Kasus Mesuji, 16 Januari 2012 

                                                         
35

 Wawancara dengan Kepala bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Mesuji, 
tanggal 4 Maret 2013. 
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Dari gambar ini menunjukkan bahwa perebutan tanah yang terjadi 

antara PT. BSMI dan masyarakat sudah berlangsung cukup lama, dari tahun ke 

tahun dan eskalasinya semakin meningkat. Bahkan upaya mediasi sudah 

dilakukan oleh pemerintah namun perusahaan belum melakukan hasil dari 

mediasi itu, yaitu untuk memberi ganti rugi lahan yang selama ini dikerjakan 

oleh perusahaan. Kondisi inilah yang semakin membuat masyarakat marah dan 

berujung dengan tindakan kekerasan yang mengakibatkan konflik besar pada 

bulan November dengan dampak yang cukup besar. 

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan 

perkebunan ini, terlihat jelas sikap dan tindakan dari perusahaan sebagai 

pemilik modal terhadap masyarakat sebagai petani bahkan sebagai buruh yang 

menggantungkan hidup mereka sebagai buruh di perkebunan milik perusahaan. 

Konflik ini juga dipicu oleh sikap dan tindakan perusahaan yang semena-mena 

terhadap anggota masyarakat yang menjadi korban penembakan. Berdasarkan 

kesaksian seorang warga yang diwawancari mengungkapkan bahwa peristiwa 

penembakan terhadap anggota masyarakat terjadi pada tanggal 10 Nopember 

2011:  

Kejadian ini menyebabkan seorang masyarakat tertembak di bagian 

kepala, nggak tau siapa yang nembak? dan yang saya tau lagi seorang 

warga patah kaki dan dibawa ke rumah sakit umum Menggala.
36

 

 

Ketidak-puasan dan protes masyarakat sudah dari awal berdiri 

perusahaan ini, karena mengolah lahan plasma yang seharusnya menjadi hak 

dari masyarakat setempat untuk dikelola dan diambil hasilnya oleh masyarakat 

                                                         
36 Ibid, Wawancara dengan Key Informan. 
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tetapi dalam pelaksanaan di lapangan lahan plasma itu tidak diberikan kepada 

masyarakat setempat.  

Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan, HGU seluas ±9.513 Ha 

bukan hanya berada di tiga kampung tersebut di atas, namun tersebar di 

Kampung Fajar Baru, Fajar Asri, Wira Bangun, Harapan Jaya, Margo Rahayu, 

Trikarya Mulya, dan Adi Mulyo yang merupakan lahan II transmigrasi lokal. 

Pada peta keluasan Nomor 21/95, 22/95, 23/95 yang diterbitkan oleh Deputi 

Bidang Pengukuran Tanah BPN di Jakarta tanggal 10 Juli 1995 terdapat 

perluasan kebun inti seluas 12.455 Ha sehingga terdapat kelebihan lahan 

sebanyak 2.455 Ha. 

Masyarakat juga mengklaim bahwa ganti rugi yang telah disepakati 

bersama antara warga dengan perusahaan dari luas izin kebun inti PT. BSMI 

10.000 Ha, hanya diberikan ganti rugi seluas 5.000 Ha, sedangkan sisa luas 

tanah 5.000 Ha belum diberi ganti rugi dan tanah itu masih merupakan hak 

milik masyarakat setempat, artinya bahwa masyarakat berhak mengelola dan 

mengambil hasil dari lahan yang belum diganti rugi oleh perusahaan karena 

masih berstatus milik warga masyarakat, dan kelebihan lahan dari izin PT. 

BSMI seluas 2.455 Ha yang dikuasai tanpa melalui proses masih merupakan 

hak milik masyarakat. Selain itu masyarakat juga menuntut kepada PT. BSMI 

agar segera membangun kebun plasma di atas lahan seluas 7.000 Ha 

berdasarkan HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sudah dinantikan 

oleh warga selama 17 tahun.
37

 

                                                         
37 Ibid, Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Mesuji. 



79 
 

Lahan plasma merupakan lahan yang diterapkan oleh perusahaan 

dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama yang 

berada di sekitar lokasi perkebunan kepala sawit. Dengan adanya pola plasma 

diharapkan masyarakat setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan dari 

hasil penjualan kelapa sawit. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan 

penghasilan yang cukup untuk kehidupan ekonomi keluarga, selain itu ada 

peningkatan ekonomi. Namun kenyataannya masyarakat yang ada di sekitar 

perusahaan masih saja hidup dalam keterbatasan ekonomi.  

Pada tanggal 6 September 2011, masyarakat berbondong-bondong 

melakukan penertiban dengan tujuan memberikan batas-batas yang jelas di 

lapangan antara lahan milik masyarakat yang dikuasai secara sah dan tidak sah 

oleh PT. BSMI, penertiban ini dilakukan karena status kelebihan tanah tersebut 

belum jelas (belum ada ganti rugi). Akibat dari berlarutnya permasalahan 

tersebut warga akhirnya melakukan panen massal kelapa sawit di lahan yang 

menjadi sengketa.  

Eskalasi pemanenan semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan 

yang paling dirasakan mulai bulan Juli 2011, sehingga PT. BSMI meminta 

bantuan pengamanan kepada pihak kepolisian untuk menertibkan warga yang 

melakukan panen paksa. Kondisi ini semakin berkembang dan semakin panas 

dengan dilibatkannya pihak kepolisisan. Tindakan pihak kepolisian ini 

menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang tertembak dari pihak masyarakat 

yang melakukan protes, akhirnya terjadinya konflik besar pada 10 Nopember 

2011. Peta permasalahan tanah ini terlihat jelas dalam peta di bawah ini: 
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Gambar 4 

Peta Permasalahan Tanah PT. BSMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPN Kabupaten Tulang Bawang 

Di sini terlihat jelas bahwa perusahaan bertindak tidak adil terhadap 

masyarakat kecil. Di samping itu ada tumpang-tindih pemanfaatan tanah. 

Berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan masyarakat 

seharusnya perusahaan sudah merealisasikan janjinya bahwa akan segera 

membebaskan lahan yang disengketakan dengan cara ganti rugi kepada 

masyarakat, namun tidak kunjung terpenuhi janji itu sehingga berujung pada 

konflik. 

Terkait dengan aksi-aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat 

sampai konflik ini terjadi, pihak keamanan dalam upaya tindakan preventif 

ternyata juga menyalahi aturan. Dari data di lapangan dan data yang diperoleh 

dari pihak terkait dalam hal ini TGPF dengan jelas menyebutkan bahwa: terkait 

dengan penanganan aksi warga, terdapat beberapa fakta yang mengarah pada 

penyimpangan atau tidak diterapkannya prosedur sebagaimana diatur dalam 
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Protap 1/X/2010 maupun Perkap 1/2009 mengenai penggunaan kekuatan 

dalam tindakan kepolisian. Berdasarkan Protap ini ditemukan beberapa 

prosedur yang tidak dijalankan di lapangan, antara lain kewajiban 

menggunakan pendekatan persuasif, terkait penggunaan senjata api dan peluru 

tajam dalam mengendalikan aksi masyarakat sehingga mengakibatkan 

tewasnya warga. Korban dalam konflik ini dapat dilihat pada table di bawah 

ini: 

Tabel 6 

Data Korban Konflik Masyarakat dengan PT. BSMI 

No Nama Umur Korban Warga 

1 Rano Karno  25 Tertembak perut dan tangan kiri Sritanjung 

2 Jepi 21 Luka bakar berat Sritanjung 

3 Jailani  50 Tertembak di kepala, dan 
meninggal 

Kagungan 
Dalam 

4 Muslim 16 Patah kaki, karena tertembak Sritanjung 

5 Robin  15 Tertembak di lutut kanan Sritanjung 

6 Reli  27 Tertembak di bahu kanan Sritanjung 

7 Harun  15 Tertembak lutut lutut kiri Sritanjung 

8 Lukman  27 Tertembak di lutut Sritanjung 

9 Mat Tahan 40 Luka terkena pecahan kaca Sritanjung 
Sumber : Laporan TGPF Mesuji 

Seadangkan kerugian pihak perusahaan dari data kepolisian Polres 

Tulang Bawang, menyebutkan bahwa dari Konflik yang terjadi tercatat 

kerugian materi yang cukup besar dari pihak PT. BSMI sebagai berikut : 

a. Empat (4) mess permanen karyawan senilai Rp 780 Juta; 

b. Enam (6) mess karyawan senilai Rp 1 Miliar; (Gambar 9.1) 

c. Tiga (3) unit kopel rumah asisten senilai Rp 435 Juta;  

d. Satu (1) unit kantin senilai Rp 75 Juta;  

e. Satu (1) unit ruang mesin senilai Rp 25 Juta; (Gambar 9.3) 
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f. Satu (1) unit alat berat eksavator; (Gambar 10.1) 

g. Satu (1) unit mobil dump truck (Gambar 9.2) 

h. Beberapa unit sepeda motor.  

 

b. Konflik Pemilikan Tanah di Register 45
38

 

Pada tahun 1940 berdasarkan Besluit Residen Lampung district No. 249 

tanggal 12 April 1940, bahwa kelompok hutan larangan Register 45, ditetapkan 

sebagai Kawasan Hutan Produksi dengan luas 33.500 Ha yang dikuasai oleh 

Negara. Pada 1986-1987 pengukuran tapal batas dan penggusuran wilayah hutan 

Register 45 oleh tim Tata Batas tingkat II Lampung Utara,  kemudian pada 

tanggal 7 Oktober 1991 keluar SK Menteri Kehutanan No. 688/Kpts-II/1991, di 

mana Departemen Kehutanan memberikan areal Hak Pengusahaan Hutan 

Tanaman Industri Sementara kepada PT. Silva Inhutani Lampung di Register 45 

Lampung seluas 33.500 ha. Berikut ini uraian permasalahnya sebagai berikut:  

a. Pada tahun 1997 Menteri Kehutanan RI mengeluarkan SK No.93/KPTS-

II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di 

Register 45 diberikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung seluas 43.100 Ha. 

Dari pemberian izin lokasi tersebut, terjadi perluasan seluas 9.600 Ha yang 

pada saat itu mengambil sebagian wilayah Kampung milik warga. 

b. Lahan seluas 2600 Ha di Kampung Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang 

terkena perluasan Register 45 dari 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha.  

                                                         

38 Ibid. 
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c. Masyarakat Kampung Labuhan Batin menuntut agar Lahan seluas 2.600 Ha 

yang termasuk dalam perluasan Register 45 agar dikembalikan kepada 

masyarakat Labuhan Batin. 

d. Sejak diadakannya perluasan Register 45, Dusun Talang Gunung Kampung 

Talang Batu yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Mesuji Timur seluas 

7.000 Ha, masuk di dalam wilayah Register 45 Sungai Buaya agar 

dikembalikan kepada masyarakat Talang Batu. 

Dalam SK Menteri Kehutanan tersebut di atas, wajib PT. Silva Inhutani 

mengijinkan masyarakat yang berada di areal kerja perusahaan untuk 

memanfaatkan hasil hutan yang ada dengan wajar, tetapi kenyataannya PT. Silva 

Inhutani Lampung tidak membolehkan. Kronologis persoalan tanah dan perizinan 

yang ada di Register 45 ini dapat dilihat dari garfik kurva berikut ini: 

Gambar 5 

Grafik Kurva Konflik di Register 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Tim Pencari Fakta Kasus Mesuji, 16 Januari 2012 
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Terkait aksi perambahan masyarakat di Kawasan Hutan Produksi 

Terbatas (KHPT) Register 45 Kabupaten Mesuji, dilihat dari lokasinya. Uraiannya 

adalah sebagai berikut : 

a) Lokasi Moro-Moro. 

Para Perambah Wilayah Moro-moro yang terdiri dari Kampung Moro Dewe, 

Moro Seneng dan Moro Dadi berasal dari Kabupaten lain dalam wilayah 

Provinsi Lampung dengan mayoritas berasal dari suku Bali. Mereka 

menduduki lahan Kawasan Hutan Produksi Register 45 seluas sekitar 4.800 Ha 

sejak awal tahun 2000-an. Mereka berupaya bertani dilokasi register 45 dengan 

menanam Singkong, bahkan sebagian telah menanam karet yang sudah 

berumur ± 3 tahun. Mereka sering melakukan unjuk rasa, menuntut Pemerintah 

Kabupaten Mesuji menerbitkan KTP dan mengakui mereka sebagai warga 

Mesuji dan juga menuntut hak politik dalam momen pemilihan umum.  

b) Lokasi Tugu Roda, Karya Jaya, Karya Tani, Sawit 99, Air Mati, Suka 

Agung. 

1) Setelah dilakukan penertiban dari Tim Terpadu Provinsi dengan sukarela 

para perambah meninggalkan lokasi sengketa Register 45, akan tetapi 

setelah adanya pemutaran Video di DPR RI dan pemberitaan di media, 

penggarap atau perambah kembali ke Register 45.  

2) Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjual 

tanah Register 45 kepada masyarakat di Kabupaten Mesuji maupun luar 

warga Masyarakat Kabupaten Mesuji.  
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3) Para Perambah ini bukan warga Mesuji, melainkan warga Kabupaten 

Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Selatan, 

Lampung Utara, Tulang Bawang dan Ogan Komering Ilir (OKI) serta 

Belitang, Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan ada yang datang dari luar 

pulau Sumatera, seperti Jawa Barat, Banten, Bali dan Sulawesi Selatan.
39

 

4) Diindikasikan telah terjadi praktek jual-beli lahan secara ilegal di Lokasi 

Kawasan Register 45 oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. 

5) Praktek perambahan ini berpotensi memicu konflik horizontal antara 

perambah dan masyarakat Mesuji serta dapat merusak kelestarian hutan 

lindung Register 45. 

6) Pada saat ini, para perambah membuat tenda-tenda dengan maksud 

mengamankan atau menandai tanah hasil pembeliannya.  

7) Pasca penundaan penertiban perambah pada tanggal 29 Februari 2012 oleh 

tim terpadu Kabupaten Mesuji, aksi perambahan semakin menjadi, 

berbondong-bondong sejumlah kelompok masa mendatangi dan menduduki 

lahan Register 45, bahkan sudah terjadi aksi penebangan pohon albasia 

secara masif, pendirian gubuk-gubuk permanen, penanaman pohon 

singkong, pembukaan lahan dan pembuatan badan jalan dengan 

menggunakan alat berat. (Gambar 11.1-11.6)  

Akar persoalan yang kemudian menjadi konflik adalah perluasan areal 

hutan Register 45 dari 33.500 menjadi 43.100 Ha. Perluasan inilah yang dianggap 

mengambil tanah masyarakat. Persoalannya adalah akibat munculnya para 

                                                         
39 Wawancara dengan Key Informan tanggal 3 Maret 2013. 
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spekulan atau calo tanah yang memanfaatkan ketidakjelasan masalah perluasan 

kawasan hutan Register 45 dengan memanfaatkan petani atau masyarakat yang 

membutuhkan tanah dengan memanfaatkan isu tanah adat dan menarik sejumlah 

uang dari masyarakat sekitar dengan cara dijual oleh oknum tertentu kepada 

masyarakat.  

Disamping itu persoalan baru adalah akibat masuknya masyarakat 

pendatang yang melihat penelantaran lahan Register 45. Mereka adalah  

masyarakat Moro-Moro yang sampai saat ini telah bertahan selama 13 tahun 

dengan lokasi yang mereka kelola seluas 2.444 ha. Konflik di Register 45 selama 

belasan tahun ini telah menyebabkan pengabaian hak-hak konstitusional warga 

negara yang diatur oleh UUD 1945 tentang pengelolaan tanah untuk kelangsungan 

hidup. Kondisi ribuan orang pendatang di Kawasan Hutan Register 45 juga harus 

kehilangan haknya untuk mendapatkan dokumen kependudukan, layanan 

pendidikan dan kesehatan yang memadai. 

Dengan demikian, Permasalahan Perambahan di Kawasan Hutan 

Register 45 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung tampaknya dilatar-belakangi 

oleh berbagai hal, di antaranya adalah masyarakat perambah bertujuan memiliki 

lahan untuk pertanian atau bercocok tanam guna kelangsungan hidup karena tanah 

yang diterlantarkan, sedangkan pihak pengelola Register 45 tetap berpegang pada 

peraturan dan SK yang dikeluarkan pemerintah bahwa tanah itu adalah tanah 

negara yang dalam hal ini dikelola oleh perusahaan. 

Perambahan di kawasan hutan Register 45 disebabkan karena kurangnya 

pengawasan oleh perusahaan pemegang HGU dan kurangnya tindakan tegas dari 
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pemerintah untuk menjaga keutuhan areal kawasan. Sehingga dengan mudah 

masyarakat perambah menduduki kawasan hutan yang dijual oknum tertentu, 

yang sengaja mempengaruhi dan menjual lahan kepada masyarakat yang tidak 

mengerti dan tidak mengetahui status tanah tersebut, kebanyakan warga yang 

membeli adalah warga pendatang dari luar Mesuji.  

Berdasarkan Keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Kehutanan secara hukum yang paling berhak mengelola Register 45 adalah PT. 

Silva Inhutani Lampung dan ditanami dengan tanaman sengon, karet dan akasia. 

Pada tahun 1993 Register 45 telah ditetapkan sebagai Hutan Produksi Tetap 

berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 785/KPTS-II/1993 tanggal 22 Februari 

1993 dengan luas 43.100 Ha artinya juga bahwa ada kelebihan tanah dari izin 

awal yang dikeluarkan pemerintah.  

Persoalan lain adalah dari pihak para perambah yang menduduki lahan 

Register 45 sekian lama ini tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan 

yang sah karena selama transaksi jual-beli tanah yang terjadi sebagian besar tidak 

memiliki bukti resmi. Konflik pertanahan di Register 45 terlihat dalam gambar 

berikut ini: 
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Gambar 6 

Peta Persebaran Ketegangan Kawasan Hutan Produksi di Register 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Sumber : Laporan TGPF Konflik Mesuji, Jakarta 16 Januari 2012 

 

Dari gambar ini terlihat jelas persebaran perambah yang masuk dan 

merusak hutan yang ada di Register 45, bahwa ada praktek jual beli tanah yang 

dilakukan oknum tertentu sehingga masyarakat dengan bebas masuk dan 

menempati tanah Register 45 ini. Dari data-data perizinan yang diberikan oleh 

pemerintah, dapat dipahami bahwa ada tumpang-tindih dalam pemberian izin 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab 

konflik pemilikan tanah karena ukuran luas dan jumlah tanah yang berbeda antara 

keputusan yang satu dengan lain. 

 



89 
 

5. Upaya Penyelesaian Masalah Konflik Tanah di Mesuji Yang Sudah 

Dilaksanakan dan Hasilnya.
40

 

Dalam rapat pada tanggal 16 November 2011 antara masyarakat ketiga 

Kampung, PT. BSMI, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji serta pihak terkait 

seperti POLRI dan TNI dalam rangka upaya pemecahan masalah agar 

permasalahan antara PT. BSMI dengan masyarakat Kampung Nipah Kuning, 

Kagungan Dalam dan Sritanjung dapat terurai jelas, telah disepakati beberapa hal  

sebagai berikut:  

a. Melakukan Pengukuran kembali terhadap titik-titik koordinat tanah HGU PT. 

BSMI sesuai hasil Roll maping BPN RI yaitu seluas ± 9.513,0454 Ha. 

(Gambar 13.1-13.4) 

b. Masyarakat ketiga Kampung tidak lagi memanen Kelapa Sawit di lahan yang 

menjadi sengketa. 

c. Dibentuk Tim  Pemantau dan Sosialisasi Pengukuran ulang tanah HGU PT. 

BSMI.  

Dalam perkembangan selanjutnya telah dibentuk Tim Pemantau dan 

Sosialisasi Pengukuran Hak Guna Usaha (HGU) PT. BSMI dengan Surat 

Keputusan Bupati Mesuji Nomor: B/192/I.02/HK/MSJ/2011. Bahkan pemerintah 

Kabupaten Mesuji telah melakukan Konsultasi ke BPN Provinsi Lampung tentang 

kewenangan melakukan pengukuran HGU PT. BSMI.   

                                                         
40 Data Dokumenasti Penelitian 2013, Sumber data : Tata Pemerintahan Setda. Kab. 

Mesuji:  Bahan Rapat Koordinasi antara Komisi III DPR RI, Pemprov, Lampung, Pemkab. Mesuji, 
Polda Lampung, Polres Tulang Bawang dan Masyarakat, Bandar Lampung 17 Desember 2011.  
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Berdasarkan hasil konsultasi, BPN Provinsi Lampung menyatakan 

bahwa kewenangan melakukan pengukuran tanah HGU PT. BSMI berada di BPN 

RI karena kewenangan pengukuran untuk BPN Provinsi Lampung hanya seluas 

dibawah 3.000 Ha dan untuk BPN Kabupaten seluas 1.000 Ha. Maka luas tanah 

HGU perusahaan menjadi kewenangan penuh BPN RI, karena tanah tersebut 

mencapai ± 9.513,0454 Ha.   

Pemerintah Kabupaten Mesuji telah memberikan bantuan kepada 

keluarga atau korban baik yang meninggal dan luka-luka akibat insiden yang 

terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2011. Selanjutnya Pemerintah 

Kabupaten Mesuji, DPRD Mesuji, Polres Tulang Bawang, Kodim 0426 Tulang 

Bawang, Masyarakat Kampung Kagungan Dalam, Sritanjung, Nipah Kuning dan 

PT. BSMI, telah menghasilkan kesepakatan bersama penyelesaian sebagai 

berikut: 

a. Jangka Pendek 
41

 

1) Bahwa masyarakat Kampung Kagungan Dalam sebanyak 500 KK, 

Kampung Sritanjung sebanyak 750 KK dan Kampung Nipah Kuning 

sebanyak 450 KK meminta kompensasi kepada PT. BSMI sebesar Rp. 

600.000,00.- per bulan untuk masing-masing Kepala Keluarga dan 

kompensasi itu diberikan sampai dengan lapangan kerja terbuka bagi 

mereka. 

2) Masyarakat meminta kepada PT. BSMI agar memprioritaskan warga 

setempat untuk bekerja sebagai karyawan di  PT. BSMI. 

                                                         
41 Ibid, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Mesuji. 
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b. Jangka Panjang 

1) Dilakukan pengukuran ulang terhadap seluruh lahan HGU PT. BSMI.   

2) Perlu melakukan pengukuran ulang lahan plasma seluas 7.000 Ha yang 

berada di Kampung Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kampung 

Sritanjung dan Kampung Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya 

Kabupaten Mesuji (Gambar 13.3), untuk merealisasikan ganti rugi kepada 

warga masyarakat. 

3) Tuntutan Masyarakat tiga Kampung sebagai berikut  : 

a) Agar PT. BSMI memberikan lahan plasma kepada 450 KK di Nipah 

Kuning untuk masing-masing KK 2 Ha. 

b) Agar PT. BSMI menyerahkan lahan plasma kepada masyarakat 

Kampung Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 

Mesuji seluas 4300 Ha dan tidak boleh kurang. 

c) Agar PT. BSMI menyerahkan lahan plasma kepada masyarakat 

Kampung Sritanjung seluas 1800 Ha yang berada di Kampung 

Sritanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. 

d) Lahan inti seluas 1.779 Ha yang merupakan lahan masyarakat Kampung 

Sritanjung. 

e) Agar PT. BSMI memberikan ganti rugi terhadap lahan seluas 1.779 Ha 

yang merupakan lahan inti HGU PT. BSMI yang belum diberikan ganti 

rugi kepada masyarakat Sritanjung oleh PT. BSMI. 

f) Apabila tuntutan Kampung Kagungan Dalam, Kampung Sritanjung dan 

Kampung Nipah Kuning tersebut di atas, dipenuhi oleh PT. BSMI 
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masyarakat Kampung akan menjamin dan menjaga bersama-sama 

keamanan PT. BSMI dalam menjalankan aktivitasnya. 

g) Kesepakatan tersebut diatas akan segera disampaikan kepada Pimpinan 

PT. BSMI secara langsung dan PT. BSMI agar segera memberikan 

jawaban atau keputusan atas tuntutan masyarakat tersebut. 

h) Selama menunggu jawaban dari PT. BSMI, perusahaan dapat tetap 

melaksanakan aktifitasnya sebagaimana biasa di lahan HGU PT. BSMI 

dan setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan pihak manapun 

akan ditindak sebagaimana mestinya. 

Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tanggal 24 November 2011 telah 

melakukan Rapat Penyelesaian sengketa tanah PT. BSMI yang di pimpin oleh 

Gubernur Lampung di Bandar Lampung dengan inti hasil rapat adalah: 

Perusahaan segera mewujudkan tanah plasma kepada Kampung Nipah Kuning, 

Kampung Kagungan Dalam dan Kampung Sritanjung sesuai Izin HGU PT. BSMI, 

selanjutnya perusahaan agar mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat tiga 

Kampung tersebut. Seandainya ada transaksi jual-beli atas tanah HGU milik PT. 

BSMI agar PT. BSMI menunjukkan  bukti-bukti outentik jual-beli tersebut.  

Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tanggal 28 November 2011 telah 

melakukan Rapat Penyelesaian Konflik Tanah PT. BSMI di BPN Provinsi 

Lampung dengan hasil rapat sebagai berikut: 

a. Masalah sengketa PT. BSMI dengan masyarakat tiga kampung telah menjadi 

concern semua pihak, hendaknya setiap upaya penyelesaian merupakan 
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langkah kerjasama tim, karena membawa institusi masing-masing dan jangan 

sampai timbul anggapan bahwa tim berpihak pada salah satu kubu.  

b. BPN Provinsi Lampung serta BPN Lampung Utara dan Tulang Bawang harus 

segera meneliti ulang berkas HGU PT. BSMI termasuk kejelasan peta yang ada 

dan mencocokkan dengan kondisi di lapangan. BPN segera membuat resume 

atas hasil studi yang dilakukan tersebut untuk dikritisi tim dalam waktu yang 

tidak terlalu lama. 

c. Pemerintah adalah pembuat, pemantau dan penilai dari sebuah kebijakan, 

setiap kebijakan yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan mengedepankan prinsip keadilan bagi semua. Bila memang PT. BSMI 

melanggar ketentuan dalam pelaksanaan izin lokasi dan HGU yang 

dikeluarkan, izinnya bisa di revisi bahkan di cabut. 

Upaya penyelesaian konflik tanah yang telah ditempun pemerintah 

Kabupaten Mesuji terkait dengan Kawasan Register 45 antara PT. Silva Inhutani 

Lampung dengan masyarakat  adalah pemerintah Kabupaten Mesuji telah 

membentuk Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan dan Penyelamatan Hutan 

Produksi Register 45 Kabupaten Mesuji melalui SK Bupati Mesuji No: 

B/18/I.02/HK/MSJ/2012 Tanggal 08 Februari 2012. Tim tersebut telah 

melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

1) Melakukan sosialisasi kepada para penduduk pendatang atau perambah agar 

mengosongkan Register 45 (yang telah dilakukan tanggal 08  s/d 15 Februari 

2012). 
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2) Telah melakukan pendataan para penduduk pendatang atau perambah Register 

45 yang dilaksanakan pada 08 s/d 12 Februari 2012 dan telah dilaporkan 

kepada Gubernur Lampung. 

3) Rencana penertiban pada tanggal 28 Februari 2012 dibatalkan atas saran 

Kapolres Tulang Bawang melalui surat No: B/302/II/2012 tanggal 27 Februari 

2012. 

Akibat dari dibatalkannya penertiban Register 45 yang akan dilakukan 

oleh Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan dan Penyelamatan Hutan Produksi 

Register 45 Kabupaten Mesuji pada saat itu penduduk pendatang atau perambah 

Register 45 semakin bertambah dan tak terkendali jumlahnya (± 15.000 Jiwa). 

Pada tanggal 02 Mei 2012 Pemerintah Kabupaten Mesuji, Pemerintah Provinsi 

Lampung, Kementerian Kehutanan RI dan instansi terkait dalam penyelesaian 

masalah Register 45 telah menyepakati hal-hal sebagai berikut : 

1) Kawasan Hutan Produksi Register 45 tetap dipertahankan sebagai Kawasan 

Hutan Negara, dengan catatan: Ketua DPRD Kabupaten Mesuji 

merekomendasikan agar tanah masyarakat di Talang Gunung seluas 7.000 Ha 

yang masuk dalam KHP Register 45 agar dikaji kembali. Ketua DPRD 

Provinsi Lampung (diwakili Anggota Komisi I) merekomendasikan agar lahan 

masyarakat masyarakat Labuhan Batin seluas 2.600 Ha yang masuk dalam 

KHP Register 45 agar juga dikaji kembali. 

2) Terhadap masyarakat yang menduduki kawasan hutan tanpa izin akan 

dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut. 
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3) Terhadap masyarakat Dusun Talang Gunung Kampung Talang Batu yang 

telah bermukim secara turun-temurun dan telah mendapat persetujuan Menteri 

Kehutanan seluas 149,1 Ha tetap dipertahankan. 

 

6. Temuan Tentang Dampak-Dampak dari Konflik Pemilikan Tanah 

Dari data-data penelitian di lapangan, didapati bahwa dampak yang 

terjadi akibat konflik pemilikan tanah ini sangat besar dan menyangkut seluruh 

aspek kehidupan masyarakat. Dari pengakuan warga masyarakat yang terlibat 

langsung dalam konflik mengatakan bahwa dampak itu masih dirasakan sampai 

saat ini.
42

 Dampak-dampak konflik pemilikan tanah itu antara lain adalah: 

a. Dampak Politik, yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah 

berkurang karena pemerintah lamban menyelesaikan konflik ini.  Dari konflik 

pemilikan tanah ini terpolarisasi dinamika politik daerah terkait dengan 

dijadikannya konflik ini sebagai bentuk pelanggaran HAM yaitu peristiwa 

penembakan yang menyebabkan meninggalnya Made Aste
43

 akibat 

penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh pihak keamanan di 

Register 45. Dari kondisi ini Kabupaten Mesuji menjadi komoditas politik 

ditingkat daerah, nasional maupun internasional.  Peristiwa Penembakan ini 

                                                         
42 Data Dokumentasi Penelitian, Sumber Data: Wawancara dengan tokoh masyarakat 

salah satu kampung di Kecamatan Mesuji Timur. 
43 Berdasarkan data kepolisian Polres Tulang Bawang Lampung, Made Aste (38 tahun) 

adalah salah satu korban meninggal dunia penembakan oleh Pihak Kepolisian yang bernama : 
AKBP. Priyo Wira N, SIK, MSi (selaku ketua Tim Kerja Perlindungan Hutan Propinsi Lampung) dan 
Bripda. Septiawan (Anggota DALMAS Dit. Sabhara Polda Lampung), sedangkan korban Luka 
Tembak pada bagian kaki adalah Nyoman Sumarte (21 tahun). Ini terjadi pada tanggal 16 
Nopember 2010 sekitar pukul 15.30 wib dalam acara sosialisasi yang dilakukan oleh tim terpadu 
perlindungan hutan Propinsi Lampung. Kedua korban ini melakukan perlawanan terhadap 
petugas dengan cara mau membacok dengan golok. 
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menjadi kontroversi antara pihak kepolisian dan masyarakat sekitarnya, bahwa 

penembakan ini sebagai bentuk pembelaan diri yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian karena ada maksud penyerangan dari korban dengan menggunakan 

golok, (gambar 12.1 dan 12.2). Di samping itu juga dampak politik yang terjadi 

adalah menurunnya kepercayaan masyarakat pada hukum, bahkan sekarang 

masyarakat berani melawan pemerintah dan aparat penegak hukum. 

b. Dampak ekonomi yaitu sebagai korban, masyarakat kehilangan sumber mata 

pencarian dari pekerjaan mereka sebagai petani dan buruh, sehingga tidak bisa 

menyekolahkan anak dan kehilangan sumber penghasilan. Kondisi ekonomi 

masyarakat saat ini cukup memprihatinkan, dari informasi yang didapatkan di 

lapangan, hingga saat ini sudah 4000 orang karyawan dari PT. Silva Inhutani 

Lampung sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 

(HPHTI) terpaksa diberhentikan dengan alasan perusahaan mengurangi 

karyawan karena produksi juga berkurang dari yang biasanya: 

Karyawan yang kami pekerjakan sebanyak 6000 orang,  4000 orang 

diantaranya sudah tidak bekerja sejak perambah datang dan melarang 

mereka untuk tidak bekerja. Kami tidak bisa berbuat banyak untuk hal itu. 

Kini kami hanya bisa bersandar dan pasrah ke  hukum. Namun melihat 

kondisi sekarang ini seolah sudah tidak ada lagi hukum.
44

 

 

c. Dampak Keamanan, kondisi lingkungan menjadi tidak aman, karena banyak 

tindakan kriminal seperti pencurian, penodongan dan perampokan. Selain itu di 

lokasi-lokasi tertentu dapat dikatakan aman, karena dibangun pos-pos 

penjagaan oleh TNI untuk menjaga keamanan masyarakat Mesuji. Di sisi lain, 

                                                         
44 Kata Daniel salah satu perwakilan dari PT. Silva Inhutani, yang diwawancarai oleh 

wartawan Lampung Post tanggal 4 Maret 2013. Kami sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi 
namun kami hanya menjadi bulan-bulanan masa. Hal ini sudah kami laporkan kepada pihak yang 
berwenang yaitu Polres, Bupati, Gubernur bahkan sudah ke Menkopolhukam, namun sampai 
sekarang tidak ada tindakan nyata dari pihak-pihak terkait. 
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masyarakat yang terlibat langsung dengan konflik menilai bahwa dengan 

terjadinya penembakan-penembakan yang dilakukan aparat keamanan, wibawa 

aparat penegak hukum menurun dengan alasan pelanggaran HAM bahkan 

akhir-akhir ini masyarakat berani melakukan demonstrasi terang-terangan di 

depan kantor polisi.  

Dari pengamatan di lapangan kondisi keamanan setelah konflik terlihat 

meningkatnya tindakan-tindakan kejahatan yang berujung tidandakan anarkis 

seperti sering tersulut emosi dan melakukan demonstrasi dan pembakaran, 

sering terjadi pencurian, perampokan, penodongan, pembegalan di jalan dan 

berbagi tindakan kriminal lainnya. 

Situasi keamanan lebih kondusif sebelum terjadinya konflik jika 

dibandingkan dengan situasi akhir-akhir ini setelah konflik. Hal ini dirasakan 

sendiri oleh penulis ketika berada di sekitar wilayah penelitian saat kejadian 

tanggal 3 Maret 2013 sekitar pukul 11.30 wib terjadi konflik di antara sesama 

perambah, lebih dari 200 orang perambah dari wilayah Margajaya dan 

Karyajaya bersenjatakan parang dan pedang berkumpul di depan Polsek 

Simpang Pematang dan berniat menyerang delapan perambah lain di wilayah 

Pekat yang dianggap merebut lahan. Pengakuan salah seorang perambah bahwa 

kedelapan orang itu kerap kali menindas dan melarang perambah lain untuk 

bercocok tanam.  

Mereka semua memiliki senjata api rakitan, mereka juga pendatang 

baru dari Sodong dan Gunung Batin yang suka meminta duit dan 

melarang kami melakukan pemanenan singkong yang sudah kami 
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tanam, dan kami juga dilarang untuk bercocok tanam. Kami berkumpul 

di sini dengan niat ingin mengusir mereka dari sini sekarang.
45

 

 

Seharusnya melalui peristiwa ini, pemerintah mestinya berperan aktif 

menyikapi kondisi perambah yang selalu membuat keributan antara perambah 

satu dengan perambah lain bahkan kelompok satu dengan kelompok lain. 

Pemerintah perlu mencarikan solusi terbaik dengan membuat kebijakan-

kebijakan yang berpihak pada masyarakat khusunya masyarakat kecil yang 

menjadi korban dari konflik tersebut. 

d. Dampak Sosial Budaya, hubungan sosial di antara masyarakat semakin 

renggang dan nilai budaya menjadi luntur bahkan hampir hilang. Di samping 

itu juga dampak yang dirasakan dari konflik ini adalah berkembangnya sikap 

saling curiga antar kelompok masyarakat sehingga hubungan sosial yang 

semula baik menjadi luntur. Selain itu juga minat kunjungan masyarakat 

khususnya ke wilayah Mesuji dan secara umum ke Provinsi Lampung 

menurun. Dampak sosial lainnya yaitu terjadinya kekacauan dalam penerapan 

sistem administrasi kependudukan yang selama ini telah di terapkan dengan 

baik karena banyak pendatang illegal yang mendiami lokasi konflik. Banyak 

masyarakat pendatang yang telah mendiami lokasi sekitar KHP Register 45 

ini selama bertahun-tahun tidak diakui keberadaannya bahkan mereka tidak 

memiliki KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu mereka tidak memiliki pemimin 

baik RT, RW dan Lurah atau kepala kampung. 

e. Dampak Lingkungan Hidup, suhu udara di sekitar terasa sangat panas, sumber 

mata air mulai berkurang, lokasi pencarian ikan sudah tidak ada lagi. 

                                                         
45 Harian Lampung Post tanggal 7 Maret 2013. 
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Berdasarkan temuan TPFG, bentuk-bentuk pelanggaran itu antara lain: 

1).Membiarkan pembuangan limbah di hutan Register 45 yang dilakukan oleh 

PT. Silva Inhutani Lampung yang mencemari wilayah sekitar, termasuk 

sungai-sungai kecil di wilayah perusahaan. 2).Tidak melaksanakan kewajiban 

penanaman 5% tanaman kehidupan dengan pola kemitraan. 3).Tidak 

melaksanakan program CSR (Corporate Social Responsibility) atau program 

bina lingkungan terhadap masyarakat sekitar perusahaan. 4) Meminjamkan 

atau menyewakan lahan kepada pihak ketiga.
46

  

Secara umum, konflik yang terjadi telah membawa dampak yang sangat 

besar bagi lingkungan sekitar yaitu hutan menjadi rusak. Dalam wawancara 

dengan seorang warga, ia mengatakan : 

Dulu ketika hutan masih hijau, kita masih bisa melihat gajah, harimau dan 

juga monyet yang sering keliaran di sekitaran hutan, bahkan mau 

memancing ikan juga gampang, sungainya masih banyak ikan. Tetapi 

sekarang mana? Semua sudah hilang lenyap akibat datang perusahaan, 

yang terlalu semangat melihat hijaunya hutan dan banyak pohon-pohon 

besar.
47

 

 

Kondisi ini menyebabkan naiknya suhu bumi yang terasa sangat panas, 

hilangnya habitat satwa hutan liar, sulitnya mendapatkan air bersih sehingga 

masyarakat sekitar lokasi hutan ini harus menggunakan sumur bor yang 

kedalamnya sekitar 70-100 meter.  

f. Dampak Psikologis, adanya rasa stress, trauma, tekanan batin bahkan rasa 

duka yang mendalam karena kehilangan anggota keluarga. Kondisi nyata 

                                                         
46 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Sumber data Bagian Tata Pemerintahan Setda 

Kabupaten Mesuji. Hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan beberapa warga Mesuji bahwa 
pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang oleh perusahaan telah merusak ekosisitem 
perairan di sekitar Lokasi perusahaan, dimana ikan yang terdapat di sungai mulai berkurang 
dengan adanya pembuangan limbah ke sungai. 

47 Data Dokumentasi Penemlitan 2013: Wawancara dengan tokoh masyarakat. 
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masyarakat setelah terjadinya konflik adalah, interaksi masyarakat yang 

semulanya tenang dan damai menjadi tidak tenang dalam bekerja. Salah satu 

penyebab stress dan trauma yang mendalam adalah kehilangan anggota 

keluarga ketika terjadi konflik, di mana ada keterlibatan pihak kepolisian 

dalam peristiwa ini. Dari temuan lapangan dalam penelitian ini, juga ada fakta 

yang menyatakan bahwa pihak keamanan dalam hal ini kepolisian terlibat 

langsung dalam konflik yang terjadi dengan alasan tindakan preventif dan 

perlindungan diri. Berdasarkan aturan dalam Protap No 1/X/2013 dan Perkab 

1/2009 mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ternyata 

ada kesalahan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan tersebut. Bahkan 

dari segi prosedural dan pelaksanaan tugas kepolisian dari fakta yang ada, 

oknum pelaku penembakan tidak mendapatkan perintah langsung dari atasan. 

Dari data ini semakin kuat bahwa pihak kepolisian tidak melakukan 

perlindungan terhadap masyarakat. Kondisi ini yang membuat masyarakat 

mengalami tekanan psikologis.  

g. Dampak Religius, adanya rasa takut untuk beribadah karena kondisi keamanan 

yang tidak stabil.
48

 Dari pengamatan langsung di lokasi, dampak di bidang 

religius secara keseluruhan dari konflik tidak begitu terasa dalam kehidupan 

masyarakat, namun ada kecemasan dan keraguan dalam kehidupan masyarakat 

tentang ketenangan dalam beribadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Dengan 

demikian para Tokoh Agama yang ada di Kabupaten Mesuji secara bersama-

                                                         
48

 Wawancara dengan beberapa Anggota Jemaat HKBP  Mesuji dan Beberapa Anggota 
Jemaat GKSBS Mesuji, Tanggal 3 dan 6 Maret 2013. 
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sama sepakat mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap yang intinya antara lain 

adalah: 

1. Mengajak masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar 

dapat bersikap sabar dan terhindar dari perbuatan anarkis seperti: 

pengerusakan, pembakaran, dan lain-lain yang dapat mengganggu proses 

pembangunan Kabupaten Mesuji. 

2. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk dapat bersikap profesional 

dan proporsional, dalam menegakkan hukum setegak-tegak dan seadil-

adilnya di bumi Mesuji ini, dengan cara mengusut dan memproses para 

pelaku yang terlibat pengerusakan dan pembakaran sampai tuntas sesuai 

dengan aturan dan hukum yang berlaku. 

3. Mendukung upaya-upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh 

Gubernur Lampung Drs. Sjachroedin ZP., SH dan Bupati Mesuji Hi. 

Khamamik, SH terkait penyelesaian berbagai persoalan di bidang 

pertanahan yang sedang terjadi di Kabupaten Mesuji. 

4. Meminta kepada masyarakat Mesuji untuk bersatu padu, bersama-sama 

mewujudkan Kabupaten Mesuji yang aman dan damai.
49

 

                                                         
49 Ibid, Sumber Data: Tata Pemerintahan. 


