
BAB IV 

ANALISIS SEBAB DAN DAMPAK KONFLIK PEMILIKAN 

TANAH DI KABUPATEN MESUJI 

 

A. Pendahuluan 

Bab ini merupakan pembahasan tentang sebab-sebab utama dan dampak-

dampak konflik pemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji, secara khusus 

konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Konflik ini 

telah menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Mesuji dalam 

berbagai bidang kehidupan.  

Penyebab utama konflik ini berawal dari perebutan tanah antara 

masyarakat dan perusahaan, di mana perusahaan mengklaim bahwa tanah yang 

dimiliki adalah tanah milik perusahaan yang diperoleh sesuai dengan prosedur 

perizinan yang dikeluarkan pemerintah oleh karena itu perusahaan merasa bahwa 

pihaknya memiliki hak mutlak untuk mengelola tanah yang ada, sedangkan 

masyarakat yang sejak awal masuk ke Mesuji sebagai peserta transmigrasi, 

sebagai pemilik tanah yang sebenarnya sesuai dengan pembagian atau jatah 

transmigrasi, di samping itu juga ada beberapa masyarakat sebagai pendatang dari 

sekitar wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mesuji yaitu 

Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai peserta transmigrasi masing-

masing KK mendapatkan jatah tanah seluas 2 Ha sebagai lahan pekarangan dan 

lahan perkebunan. 
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Dalam perspektif Ralf Dahrendorf, ia mengungkapkan juga bahwa tidak 

mungkin akan terjadi konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus.
1
 Konsensus 

yang terjadi tentunya berangkat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

konsensus tersebut. Persyaratan ini menjadi bagian dari konsesus yang terjadi 

sebagai suatu kesepakatan bersama. Sedangkan Marx dalam pandangannya 

mengkaitkan  antara resources dengan kekuasaan kelas yang terkait dengan 

kepemilikan property. Kekuasaan penguasa dalam pemanfaatan sumber daya alam 

seringkali membuat petani tersingkirkan dengan keterbatasannya.
2
  

Dengan demikian Marx mengkritik keberadaan masyarakat kapitalis dan 

membaginya dalam dua pembagian kelas yaitu: kelas yang berkuasa dan kelas 

yang dikuasai, kelas atas dan kelas bawah. Dalam sistem produksi kapitalis, kedua 

kelas saling berhadapan. Kelas atas adalah pemilik modal (borjuis) dan kelas 

bawah adalah kelas buruh (proletar). Kelas atas menguasai bidang produksi dan 

kelas bawah harus tunduk terhadap kekuasaan kelas atas. Relasi antar kelas 

tersebut merupakan relasi yang eksploitatif.
3
  Sedangkan konflik pemilikan tanah 

yang terjadi di Mesuji ini merupakan konflik perebutan lahan untuk memperoleh 

sumber-sumber ekonomi yang terjadi antara penguasa (pemilik modal) dan petani 

sebagai rakyat kecil. Maka perusahaan dan masyarakat membuat konsensus 

bersama dalam pemanfaatan tanah yang ada. Ketika terjadi negosiasi-negosiasi 

                         
1   Bernard Raho, Teori sosiologi Modern, (Jakarta: Prestasi Pusaka, 2007), 77 
2  Jonathan H. Turner, The Structure of Sosiologocal Theory, (University of California: 

Wadsworth Publishing Company, 1997), 157. 
3 Dalam The Communist Manifesto disebutkan bahwa “Masyarakat sebagai suatu 

keseluruhan menjadi semakin terbagi dalam dua kelompok besar yang saling bermusuhan, ke 
dalam dua kelas yang saling berhadapan secara langsung yaitu borjuis dan proletariat”. Dalam 
buku: Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141-142. 
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antara pihak perusahaan dengan masyarakat maka ada kesepakatan bersama dari 

perusahaan bahwa perusahaan siap untuk memberikan ganti rugi kepada petani 

atas lahan yang sudah diambil alih oleh perusahaan.  Namun dalam perjalanan 

selanjutnya realisasi ini belum terwujud penuh, maka protes dilakukan oleh 

masyarakat untuk menuntut keadilan.  

Hasil dari suatu konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok dapat 

berfungsi positif dan juga berfungsi negatif. Umumnya teori konflik melihat 

bahwa, konflik memiliki fungsi positif. Dalam pandangan Coser tentang konflik, 

dikatakan bahwa konflik tidak harus merusak tetapi harus menguntungkan sistem 

yang ada.
4
 Oleh karena itu konflik yang berfungsi positif ini hanya akan terjadi 

apabila konflik itu dikelola dengan baik. Sedangkan konflik tanah yang terjadi di 

Mesuji ini lebih kepada fungsi negatif dan merusak sistem sosial yang ada, hal ini 

dikarenakan penanganan dan pengelolaan konflik ini tidak berjalan dengan baik. 

Fungsi negatif dari konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini dapat dikatakan 

sebagai dampak yang terjadi dalam masyarakat, sehingga sangat berpengaruh bagi 

sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Oleh karena itu dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa pokok 

analisis sebagai penyebab-penyebab utama konflik pemilikan tanah di Kabupaten 

Mesuji dan kemudian dampak-dampak konflik pemilikan tanah di Kabupaten 

Mesuji berdasarkan kajian teoritis dalam perspektif teori konflik di bab 

sebelumnya (Bab II).  

                         
4 Menurut Doyle dalam diskusi mengenai fungsi “positif” dari konflik tidak boleh 

mengandung implikasi bahwa konflik karenanya baik dalam pengertian moral. Sebaliknya, analisis 
kita akan berpusat pada konsekuensi sosiologis objektif dari konflik itu sendiri. Doyle Paul 
Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II, (Jakarta: Gramedia, 1990), 196. 
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B. Sebab-sebab Konflik Pemilikan Tanah Di Kabupaten Mesuji 

Terjadinya sebuah konflik dapat disebabkan oleh banyak hal di antaranya 

adalah hubungan sosial budaya, ekonomi, politik dan sebagainya yang kurang 

menguntungkan salah satu pihak. Konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok 

atau komunitas dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam perspektif teori 

konflik secara umum faktor penyebab konflik sosial adalah: perbedaan pendirian, 

di mana pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan terjadinya 

konflik. Perbedaan latar belakang kebudayaan, di mana pluralitas kebudayaan 

yang ada juga dapat menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan, di mana 

bentrok kepentingan antar individu maupun antar kelompok yang menimbulkan 

konflik,
5
 dan Perubahan sosial, di mana perubahan sosial yang cepat dalam 

masyarakat untuk sementara waktu mengubah sistem nilai dalam masyarakat dan 

menimbulkan berbagai golongan yang berbeda pendirian dan mengubah nilai-nilai 

yang ada akan menimbulkan konflik.
6
  

Sedangkan konflik pemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini, 

tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor di atas, tetapi penyebab yang lain dari 

konflik pemilikan tanah di Kabupaten Mesuji ini terletak pada regulasi pertanahan 

di Indonesia serta pemahaman akan fungsi tanah bagi manusia. Oleh karena itu 

sebab-sebab utama konflik pemilikan tanah ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                         
5
 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, Edisi 

Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 68-69. 
6 Tri Widiarto, Pengatar Sosiologi, (Salatiga: Widya Sari Press, 2003), 31. 
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1. Kepemilikan Tanah Yang Tidak Merata 

Selanjutnya dalam perspektif Dahrendorf tentang konflik, ia melihat 

bahwa pemerintah merupakan pemegang otoritas tertinggi sehingga pemerintah 

sebagai pengendali otoritas dalam suatu masyarakat. Otoritas yang melekat pada 

posisi adalah elemen kunci. Maka mereka yang memegang otoritas tersebut 

diharapkan akan mengendalikan subordinat, dengan demikian mereka 

mendominasi karena harapan dari mereka yang mengelilinginya.
7
 Oleh karena itu 

pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, dapat mengendalikan dan 

mengatur pemanfaatan dan pemilikan tanah ini dengan baik dan merata kepada 

seluruh masyarakat. Bukan memihak kepada salah satu pihak yaitu investor. 

Dalam distribusi yang tidak merata ini, berarti pemerintah telah 

melakukan sebuah kesalahan. Maka lebih lanjut Dahrendorf mengatakan bahwa, 

karena otoritas bersifat legitimat maka sanksi dapat diberikan kepada mereka yang 

tidak mematuhinya.
8
 Dengan demikian pemerintah berhak memberikan sanksi 

kepada pihak yang tidak mematuhi regulasi yang di buat oleh pemerintah dalam 

hal ini perusahaan sebagai investor. 

Kekecewaan masyarakat Mesuji terhadap tuntutan-tuntutan mereka yang 

tidak terpenuhi menjadi salah satu penyebab konflik. Tuntutan kepada pemerintah 

dan perusahaan agar segera mengembalikan tanah milik masyarakat yang dikuasai 

oleh perusahaan. Persoalan yang sangat mendasar adalah sengketa di bidang 

                         
7
 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2008), 283 
8 Ibid. 
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pertanahan yang berujung pada konflik pemilikan tanah. Konflik ini merupakan 

persoalan serius yang mendapat perhatian dari berbagai pihak. 

Konflik pemilikan tanah yang terjadi merupakan akibat dari pembagian 

dan pemilikan tanah yang tidak adil. Pemilikan tanah yang tidak adil ini ternyata 

membawa keuntungan yang besar bagi perusahaan. Di mana perusahaan dengan 

bebas menguasai sebagian besar tanah milik masyarakat yang menjadi sumber 

penghidupan masyarakat, dengan alasan bahwa perusahaan telah memperoleh izin 

pemanfaatan tanah dari pemerintah. Hal ini terlihat jelas dari data kronologis 

pemberian konsesi kepada perusahaan sebagai investor yang telah diuraikan 

dalam bab sebelumnya. 

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini menyebutkan bahwa 

persoalan yang menjadi penyebab konflik pemilikan tanah ini, adalah perusahaan 

yang mendapatkan izin pemanfaatan tanah, dalam pengolahan dan pemanfaatan 

tanah telah terjadi tumpang tindih HGU antara perusahaan yang satu dengan yang 

lainnya dalam lokasi yang sama bahkan tanah milik masyarakat ikut dimasukkan 

dalam hitungan tanah HGU. Di samping itu persoalan lain adalah lahan plasma 

seluas 7.000 Ha yang seharusnya dikelola oleh masyarakat juga diambil alih oleh 

perusahaan.
9
 Maka masyarakat yang merasa bahwa mereka adalah pemilik tanah 

sudah kehilangan sumber mata pencarian mereka.  

Dari tumpang-tindih HGU ini, maka awalnya telah ada kesepakatan 

untuk memberikan ganti rugi namun belum secara keseluruhan memberikan ganti 

rugi atas tanah tersebut. Di sini letak kelemahan perusahaan yang tidak menepati 

                         
9 Data Dokumentasi Penelitian 2013: Albar Hasan Tanjung, Pj. Bupati Mesuji, Data 

Sengketa Tanah Kabupaten Mesuji Proponsi Lampung Tahun 2012. 
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janji, sehingga kondisi seperti inilah yang menyebabkan kemarahan masyarakat. 

Kemarahan inilah yang menjadi salah satu penyebab konflik. Berdasarkan otoritas 

pemerintah seperti yang diungkapkan dalam teori konflik Dahrendorf, pemerintah 

sudah seharusnya bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada perusahaan. 

Selanjutnya dari data yang diperoleh dalam penelitian ini menyebutkan 

bahwa penyebab lain terjadinya konflik pemilikan tanah antara masyarakat 

dengan perusahaan adalah, dalam lokasi PT. BSMI telah terjadi perebutan 

pemilikan lahan antara warga dengan perusahaan, meskipun dengan rincian 

persoalan yang berbeda, di samping itu  juga munculnya spekulan atau calo tanah 

yang memanfaatkan ketidakjelasan penyelesaian persoalan dan juga ketidaktahuan 

masyarakat mengenai aturan pemilikan tanah berdasarkan UUPA tahun 1950.
10

 

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang warga masyarakat dalam pengakuanya 

kepada penulis ketika diwawancarai mengatakan bahwa “tanah milik kami selama 

ini yang kami dapat ketika kami datang ke wilayah ini sebagai transmigan, tanah 

ini dijual oleh oknum-oknum tertentu kepada perusahaan tanpa sepengetahuan 

kami selaku pemilik, oknum-oknum tersebut menggap bahwa tanah ini adalah 

tanah terlantar yang tidak dirawat.”
11 

Sehingga masyarakat merasa tidak puas atas perlakuan perusahaan 

kepada mereka sebagai pemilik tanah yang sebenarnya. Kondisi seperti ini 

tentunya akan menimbulkan protes keras kepada perusahaan yang sudah 

merampas hak masyarakat. Selain itu lokasi letak tanah yang sebenarnya tertuang 

                         
10

 Data Dokumentasi Penelitian 2013: Laporan TGPF Kasus Mesuji, Jakarta 16 Januari 
2012. 

11 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Wawancara dengan Key Informan, 5 Maret 2013. 
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dalam HGU tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tetapi karena perusahaan 

dengan berbekal bukti legal yang kuat (HGU) dari pemerintah, maka para petani 

selalu tergusur dan kalah.  

Sedangkan yang berkaitan dengan konflik pemilikan tanah di Register 

45, dari data yang ditemukan di lapangan sebagai penyebab konflik di kawasan ini 

adalah perluasan areal hutan Register 45 dari 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha, 

artinya ada selisih tanah seluas 9.600 Ha yang diambil dari tanah milik 

masyarakat. Perluasan inilah yang dianggap mengambil tanah masyarakat, 

sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada konflik antara 

masyarakat adat dan perusahaan.
12

 

Dengan kondisi seperti inilah, masyarakat sebagai pemilik tanah, 

menuntut agar perusahaan mengembalikan tanah yang mereka miliki sehingga 

mereka bisa kembali bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Umumnya 

masyarakat merasa sudah sangat kecewa karena tuntutan mereka yang tidak 

terpenuhi oleh perusahaan dan pemerintah.  

Lebih lanjut dalam perspektif Lewis Coser tentang konflik, mengatakan 

bahwa tipe konflik seperti ini merupakan konflik realistis, di mana konflik yang 

terjadi berasal dari kekecewaan masyarakat Mesuji terhadap tuntutan yang mereka 

sampaikan kepada perusahaan agar segera mengembalikan tanah yang telah di 

ambil alih oleh perusahaan selama ini. Konflik realistis terjadi ketika individu atau 

kelompok saling berseteru dalam mengajukan klaim dan juga dalam mengejar 

keuntungan ekonomi, kekuasaan atau status. Sehingga pelaku konflik 

                         
12 Ibid. 
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menganggap bahwa konflik mungkin akan ditinggalkan atau diganti dengan cara 

lain apabila alternatif  lain lebih efektif.
13

 

Dengan demikian pembagian dan pemanfaatan tanah yang tidak merata 

dalam kehidupan masyarakat Mesuji, sehingga terjadi perebutan tanah antara 

masyarakat dan perusahaan ini, maka muncul kekecewaan dan ketidak-puasan 

masyarakat terhadap perusahaan. Dalam melihat sebab konflik yang seperti ini, 

biasanya diawali oleh rasa ketidak-puasan yang berkembang dalam masyarakat. 

Ketidak-puasan yang tidak terakomodir lagi ini menjadi pemicu untuk 

mengadakan serangkaian aksi yang menjurus kepada konflik vertikal antara 

masyarakat dengan penguasa. 

Lebih tegas lagi Dahrendorf menyatakan bahwa mereka yang memegang 

otoritas dan mereka yang berada pada posisi subordinat memiliki kepentingan 

yang “substansi dan arahnya berlawanan”, sehingga menurutnya kondisi inilah 

yang disebut dengan kepentingan.
14

 Dengan kepentingan pemerintah dalam 

pemilikan tanah ini yaitu untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan negara, 

maka pemerintah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada investor 

untuk membuka usaha namun di sisi lain, masyarakat juga menuntut keadilan 

dalam pemilikan tanah. Di sinilah salah satu penyebab konflik pemilikan tanah di 

Mesuji bahwa masing-masing pihak kokoh mempertahankan kepentingannya. 

 

 

                         
13

 William Outhwaite, Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern, Edisi Kedua, (Jakarta: 
Kencana Perdana Media Group, 2008), 144. 

14  Ibid, George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi,…284. 
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2. Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak 

Kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat 

terlihat jelas. Salah satu penyebab konflik adalah kebutuhan atau kepentingan 

manusia tidak terpenuhi atau terhalangi oleh pihak lain. Faktor ekonomi 

merupakan faktor determinan atau faktor yang menentukan dalam sebuah konflik 

sebagai penyebab konflik itu sendiri. Dalam pandangan Marx, ia melihat bahwa 

konflik-konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh perebutan-perebutan sumber 

ekonomi. Sehingga setiap kali konflik meletus, persoalan mereka akan tertuju 

kepada distribusi ekonomi atau perebutan sumber-sumber ekonomi.
15

  

Perebutan tanah yang dimaksud Marx dalam konteks Mesuji adalah 

dengan pola pemilikan tanah yang tidak merata ini, maka akan sangat 

berpengaruh pada pemanfaatan tanah oleh petani. Masyarakat akan semakin 

miskin, karena sumber ekonomi mereka hilang di tangan penguasa. Masyarakat 

sebagai pemiliki tanah seringkali harus menderita. Kebutuhan ekonomi dalam 

keluarga yang semakin meningkat seringkali tidak terpenuhi karena tanah sebagai 

sumbernya tidak ada lagi. Ketidakadilan dalam pemanfaatan tanah yang demikian 

ini maka akan menambah jumlah kelompok masyarakat miskin.
16

 Fakta demikian 

ini senada dengan apa yang diakatakan oleh Marx bahwa kemiskinan yang terjadi 

menciptakan kapitalis dan pertumbuhan kekayaan kapitalis.
17

 Dengan demikian di 

                         
15 Hakimul Ihkwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn 

Khaldun, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 100. 
16

 I. Adelman and C. Morris, “Growth and Impoverishment in The Middle of The 19th 
Century” World Development, Vol. 6., No. 3, 1976. Dalam buku: Jamil Salim, Kekerasan dan 
Kapitalisme: Pendekatan Baru dalam Melihat Hak-hak Azasi Manusia, (Yogyakarta: Komite Untuk 
Aksi Kekerasan dan Pustaka Palajar, 2003), 138.  

17 Karl Marx, Capital, Vol. 1 dalam buku: dalam buku: Ibid, 139. 
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mata Max kapitalisme secara tidak langsung sudah menciptakan kemiskinan bagi 

masyakat kecil. 

Masyarakat Mesuji yang terlibat langsung dalam konflik ini, telah 

kehilangan mata pencarian mereka, baik sebagai petani maupun sebagai buruh. 

Tuntutan ekonomi yang mendesak bagi meraka tidak terpenuhi, sementara 

sebagian mereka yang tidak memilik lahan bekerja sebagai buruh di perkebunan 

milik perusahaan dengan upah yang sangat sedikit juga sudah tidak ada lagi. Dari 

wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa 

tuntutan ekonomi masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab konflik. 

Bahwa masyarakat hanya menginginkan penyelesaian sengketa tanah ini 

secepatnya. Masyarakat sudah lelah berkonflik selama kurang lebih 17 tahun sejak 

berdirinya PT. BSMI. Pada intinya masyarakat hanya ingin kebutuhan pokoknya, 

yaitu kebutuhan pangan terpenuhi. Selama ini masyarakat hidup dalam 

kemiskinan dan keberadaan perusahaan tidak berdampak positif terhadap 

kehidupan masyarakat.
18

  

Dengan hilangnya hak memiliki tanah oleh masyarakat Mesuji maka 

sudah pasti juga bahwa masyarakat kehilangan sumber ekonominya. Hadirnya 

perusahaan seharusnya memberikan sumbangan positif bagi masyarakat, dengan 

membangun ekonomi masyarakat. Apabila kebutuhan ekonomi masyarakat tidak 

terpenuhi, maka hal yang tidak dapat terelakkan adalah munculnya gerakan 

radikal dari masyarakat kelas bawah. Salah satu persoalan yang mendasar yang 

dihadapi oleh kaum buruh dan petani bagaimana kaum buruh dapat 

                         
18 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Wawancara dengan Tokoh Masyarakat. 
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mempertahankan kehidupan ekonomi keluargannya. Upah yang rendah, 

kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi dan tidak terpenuhinya tuntutan 

masyarakat seringkali menjadi penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat. 

Pemerintah merupakan salah satu faktor penting penyebab konflik 

agraria, sementara solusi konflik itu sangat tergantung pula kepadanya. Dalam 

perspektif Marx tentang konflik menyatakan bahwa konflik agraria terjadi akibat 

perkembangan ekonomi kapitalis yang mengakibatkan penduduk terlempar dari 

tanahnya. Konflik agraria dilihat sebagai perlawanan penduduk yang tidak punya 

tanah atau yang tanahnya dirampas oleh kapitalis negara. Negara ditempatkan 

sebagai instrument kapitalis. Teori Marx memberikan perhatian kepada konflik 

antar dua kelas yaitu, pertama konflik antar kelas pemilik atau pengontrol tanah 

dengan kelas yang tidak memiliki tanah. Keterlibatan negara dalam konflik 

agraria dilihat sebagai konsekuensi dari perkembangan ekonomi kapitalis di suatu 

masyarakat dimana negara berperilaku sebagai instrument kapitalis.
19

 

Lebih lanjut menurut Marx, negara secara hakiki dikuasai oleh kelas 

yang menguasai ekonomi. Negara dianggap mendukung kepentingan-kepentingan 

kelas penindas sehingga dengan demikian rakyat menjadi lawannya. Negara 

memungkinkan kelas atas untuk memperjuangkan kepentingan khusus mereka.
20

 

Di sinilah letak kelemahan negara dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, 

negara lebih berpihak kepada pemilik modal. Akibatnya masyarakat kehilangan 

hak ekonomi mereka untuk mempertahankan hidup mereka, maka satu-satunya 

                         
19  Ernest Mandel, Tesis – Tesis Pokok Marxisme, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), 11. 
20 Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan 

Revisionisme, (Jakarta: Gramedia, 1999), 110-121, dalam buku: Hakimul Ihkwan Affandi, Akar 
Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 
143. 
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cara adalah melakukan perlawanan kepada pemerintah dan tidak menutup 

kemungkinan berujung dengan konflik. 

 

3. Perbedaan Konsepsi tentang Fungsi Tanah 

Secara umum fungsi tanah dapat dibagi dalam tiga fungsi utama yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu; pertama, fungsi ekonomi yaitu 

tanah merupakan tempat di mana manusia berusaha dan bekerja untuk mengolah 

tanah dan memanfaatkan tanah demi mendapatkan hasil yang akan mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari dan tanah juga merupakan pabrik hasil-hasil 

pertanian. Makna ekonomis tanah menjelaskan bahwa tanah sebagai sumber 

kehidupan manusia, namun kenyataannya bahwa tanah tidak dihargai, dihormati 

dan dilindungi namun sebaliknya menjadi sumber konflik, karena hanya 

dipandang sebagai benda yang bernilai ekonomis belaka dan cenderung untuk 

dieksploitasi sehingga menjadi objek kebutuhan manusia. Kedua, fungsi sosial 

yaitu tanah sebagai tempat di mana manusia membangun relasi antara satu dengan 

yang lainnya, tempat membangun rumah dan juga tempat peristirahatan terakhir. 

Oleh karena itu tanah harus dipelihara dan dikelola dengan baik. Ketiga, fungsi 

religius yaitu tanah sebagai ciptaan Tuhan bagi manusia. Dengan anggapan bahwa 

mengelola tanah adalah salah satu bentuk ibadah, apabila dikelola dan dikerjakan 

dengan baik. Dalam Islam dan Budha dikenal dengan sebutan anugerah Allah. 

Tanah dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai religius atau yang suci 

sehingga tanah menjadi bagian dari hidup keagamaan.  
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Dalam masyarakat Bugis-Sulawesi Selatan, tanah tidak hanya memiliki 

nilai ekonomi, tetapi bernilai suci. Dikatakan suci karena memiliki tugas suci 

untuk berhubungan dengan penguasa supranatural yang memberikan kelimpahan 

makanan kapada mereka. Tanah juga sebagai tempat pemakaman atau tempat 

beristirahatnya tubuh manusia, tempat bersemayam makhluk-makhluk halus, 

arwah leluhur dan dewa pelindung manusia.
21

 

Dari fungsi tanah secara umum diatas ini, jika dihubungkan dengan 

konflik pemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji, terlihat jelas bahwa 

masyarakat, perusahaan dan pemerintah selama ini hanya mengutamakan fungsi 

ekonomi tanah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengabaikan 

fungsi sosial dan fungsi religius dari tanah itu sendiri. Sikap pemerintah 

memberikan kesempatan dan peluang untuk perusahaan berusaha dan mengolah 

lahan yang ada namun tidak memperhatikan tanah yang selama ini dianggap oleh 

masyarakat sebagai sumber kehidupan dengan berbagai nilai yang terkadung di 

dalamnya, sebagai tempat di atasnya mereka membangun relasi antara satu 

dengan lain. Bahkan pemerintah dan perusahaan tidak melihat fungsi religius dan 

fungsi sosial dari tanah itu sendiri bagi masyarakat. 

Sebaliknya masyarakat yang selama ini melakukan protes karena mereka 

melihat fungsi tanah tidak hanya sebagai fungsi ekonomi saja untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar, tetapi mereka juga melihat fungsi tanah sebagai fungsi 

sosial dan fungsi religius untuk membangun relasi antara satu dengan lainya yang 

sudah berjalan selama ini dengan baik. Di samping itu juga protes yang dilakukan 

                         
21  Y. Wartaya Winangun, Tanah Sumber Nilai Hidup, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 79-90. 
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masyarakat selama ini, adalah untuk memperjuangkan tanah sebagai tempat 

peristirahatan jika nanti meninggal, tempat membangun hubungan dengan Tuhan 

dan sesama mereka. 

Dengan demikian dari konflik ini dapat memberikan pencerahan dan 

menolong semua pihak baik itu pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk 

melihat fungsi tanah ini secara menyeluruh, tidak hanya kepada satu fungsi saja, 

pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini perlu melihat konflik ini secara arif 

dan bijaksana dalam mengelolanya sehingga membawa perubahan menuju kepada 

keadilan dalam pemilikan tanah. 

Selain itu kepemilikan atau hak milik sangat penting bagi manusia, 

semakin tinggi nilai kepemilikan suatu benda semakin tinggi pula penghargaan 

yang diberikan atas benda itu. Sama halnya dengan tanah, tanah adalah salah satu 

milik yang berharga bagi manusia.  Hak milik atas tanah sangat penting bagi 

negara, bangsa dan rakyat Indonesia, maka tanah itu harus dihargai.  

Oleh karena itu kepemilikan atas tanah ini dipahami dari tiga status 

kepemilikan yaitu:  

a. Status hukum adat. Berdasarkan hukum adat, kepemilikan atas tanah 

merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu 

atas wilayah tertentu yang juga merupakan lingkungan hidup para warganya 

untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam 

wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari 
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hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara 

masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
22

 

b. Status konstitusi. Dalam konsitusi, pengaturan tentang kepemilikan tanah 

secara pribadi dan kelompok sangat jelas. Dalam UUPA pasal 20, 21, dan 22 

mengatur tentang kepemilikan tanah dengan tujuan mengurangi terjadinya 

perebutan tanah yang berujung pada konflik. Dengan demikian status 

kepemilikan yang sudah diatur dalam UUPA ini sangat jelas, namun dalam 

penerapannya belum tepat sasaran. 

c. Status teologis. Tanah adalah milik Tuhan yang diberikan kepada manusia. 

Semua manusia adalah memiliki hak pakai dan pemanfaatan atas tanah yang 

baik dan benar sesuai dengan perspektif keyakinan masing-masing. Jadi, perlu 

keadilan dan hak manusia dijamin dalam pemilikan tanah. 

Dengan demikian, konflik kepemilikan tanah yang terjadi Kabupaten 

Mesuji harus dipahami status kepemilikannya dalam “bingkai” kesatuan yang 

utuh berdasarkan status hukum adat, konstitusi dan teologi. Karena status 

kepemilikan tanah ini tidak bisa dipahami hanya berdasarkan hukum adat saja, 

tetapi juga harus dipahami kepemilikannya dalam status konstitusi yang mengatur 

tentang kebijakan pertanahan dan status teologi atau religius. 

Sedangkan masyarakat sebagai pemilik tanah secara turun-temurun, 

merasakan bahwa status kepemilikan tanah yang sudah berjalan puluhan tahun ini 

harus dipertahankan, bukan hanya secara hukum adat tetapi juga harus secara 

menyeluruh dijaga berdasarkan konstitusi dan fungsi teologinya. Hal ini karena 

                         
22 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, (Jakarta: Djembatan, 2008), 280-282. 
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pemahaman warga masyarakat bahwa tanah yang mereka kerjakan selama ini 

tanah peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dengan baik demi anak-cucu 

ke depan nanti, tanah juga adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga dan 

dimanfaatkan dengan baik pula oleh manusia di bumi berdasarkan norma agama 

masing-masing.  

Oleh karena itu dalam pemberian konsesi tentang pengolahan dan 

pemanfaatan lahan, pemerintah harus melihat status kepemilikan tanah ini tidak 

hanya dipandang dari status hukum saja, tetapi perlu melihat ketiga status di atas 

ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainya, 

selain itu perusahaan dalam pemanfaat tanah juga perlu memahami status 

kepemilikan tanah ini secara menyeluruh dengan melihat ketiga status di atas, 

bukan hanya semata-mata kepada konstitusi yang berlaku dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang besar, tetapi mengorbankan masyarakat sebagai 

pemilik tanah selama puluhan tahun. Implikasinya adalah bahwa apabila hanya 

dilihat dari salah satu status kepemilikan saja maka konflik dalam pemilikan tanah 

ini tidak akan dapat dihindarkan. 

Dalam pemanfaatan dan pengolahan tanah, pada umumnya manusia hanya 

melihat nilai atau status ekonomi. Pemerintah sebagai pembuat regulasi di bidang 

pertanahan, dalam pemberian konsesi pemanfaatan tanah belum melihat status dan 

fungsi keseluruhan dari tanah. Dari konflik tanah yang terjadi di Kabupaten 

Mesuji jelas bahwa pemerintah memberikan izin pengolahan tanah kepada 

perusahaan hanya semata-mata melihat status ekonominya saja sebagai salah satu 
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sumber devisa dengan mengabaikan status sosial dan status religius dari tanah itu 

sendiri dan mengabaikan hak-hak masyarakat pada umumnya.  

 Dalam pemahaman masyarakat tentang pemanfaat tanah bukan semata-

mata untuk tujuan ekonomi, masyarakat tidak hanya menuntut pemanfaatan tanah 

dari status ekonomisnya saja, tetapi juga tentang status sosial tanah karena turun-

temurun mereka sebagai pewaris yang sudah berlangsung cukup lama, dan juga 

interaksi sosial yang sudah dibangun selama ini. Masyarakat menyadari bahwa 

tanah memiliki nilai sosial dan religius yang cukup tinggi, sebagai anugerah 

Tuhan yang pemanfaatannya harus dikelola dengan baik bukan semata-mata untuk 

ekonomi saja.  Sementara perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa 

sawit sebagai pendatang yang menguasai tanah milik warga masyarakat hanya 

ingin mengambil keuntungan yang besar dari pemanfaatan tanah tersebut.  

Dengan demikian perusahaan hanya mengutamakan fungsi ekonominya 

saja, dengan mengorbankan nilai-nilai pemanfaatan tanah yang sudah di bangun 

masyarakat selama ini, perusahaan dengan izin pemerintah melakukan tindakan 

yang merusak pola pemanfaatan tanah yang dipahami oleh masyarakat tidak 

hanya dari status ekonominya saja melainkan status sosial dan status religius.  

Di samping itu pemerintah tidak memberikan aturan yang tegas terhadap 

perusahaan dalam pemanfaatan tanah, pemerintah lamban menyikapi persoalan 

tanah ini, sehingga semakin hari rakyat semakin tidak berdaya untuk 

mempertahankan tanah yang ada, dengan nilai dan makna tanah yang diyakini 

selama. Akibat lambanya pemerintah menyikapi persoalan ini maka konflik 

pemilikan tanah ini tidak terhindarkan. 
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Secara umum konflik dipahami sebagai suatu bentuk interaksi sosial yang 

terjadi ketika dua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan-

kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan dalam kehidupan sosial 

yang nyata. Konflik yang terjadi bisa bersifat konstruktif dan juga bersifat 

destruktif. Dalam teori konflik, Coser melihat bahwa konflik itu harus dilihat 

secara positif, yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan kepada 

ketahanan dan adaptasi kelompok, interaksi dan sistem sosial, serta merupakan 

peran positif dari sebuah konflik, sehingga tidak hanya semata-mata konflik itu 

bersifat negatif. Oleh karena itu Coser menyebutkan bahwa konflik memiliki dua 

wajah yaitu memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial dan 

mengakibatkan terjadi perubahan sosial.
23

 

Konflik pemilikan tanah di Mesuji ini merupakan konflik yang terjadi 

akibat kelemahan pemerintah dalam pemberian izin kepada perusahaan, 

pemerintah kurang tegas dalam pemberian izin pemanfaatan dan pengolah tanah. 

Pemerintah belum maksimal melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara 

beradasarkan konstitusi. Dalam konstitusi mengatur bahwa pemerintah (Negara) 

memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. 

Dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa: 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.   

 

                         
23

 Lewis Coser, The Fungtion of Social Conflict (New York: The Free Press, 1956), 80, 
dalam buku: Hakimul Ihkwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn 
Khaldun, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.  
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Harapan dari amanat ini nampaknya sudah semakin jauh untuk dipenuhi 

sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia secara umum, dan 

khususnya warga masyarakat Mesuji yang saat ini sedang menantikan bentuk 

nyata keberpihakan pemerintah kepada mereka untuk menyelesaikan konflik yang 

sedang dihadapi.  

Pemerintah seharusnya memahami akan tugas yang diemban untuk 

melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah 

pengolahan dan pemanfaatan tanah, karena dalam pengolahan tanah oleh pihak-

pihak luar sebagai pemilik modal (investor) seringkali mendapatkan perlakuan 

istimewa dari pemerintah, sedangkan pemerintah sebagai representasi negara atas 

nama peningkatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara tidak memberikan 

rasa keadilan kepada warga negara, teruatama bagi petani kecil, disinilah petani 

menjadi korban. Di sinilah letak kelemahan dan kesalahan pemerintah dalam 

mengimplementasikan UUD 1945, yang bukan berarti kekayaan alam termasuk 

tanah dikuasai oleh negara sehingga negara bebas dan semaunya menguasai dan 

memanfaatkan tanah. 

Dengan demikain dari prinsip yang disebutkan dalam UUD  1945 pasal 33 

ayat 3 ini, maka kepemilikan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah harus bersikap adil sehingga tidak 

memihak kepada pihak-pihak tertentu. Apabila pemerintah dengan alasan 

pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi investor dalam 

pemanfaatan tanah, maka selama ini pemerintah keliru. Dalam memahami akan 

tugas pokoknya pemerintah harus memberikan rasa aman kepada masyarakat, 
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pemerintah memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk 

meningkatkan ekonominya dari tanah yang mereka miliki selama ini.  

Oleh karena itu pemerintah perlu kembali memahami akan tugas yang 

diemban berdasarkan konstitusi dengan bersikap netral, tanpa memihak kepada 

investor, maka konflik-konflik perebutan tanah dapat teratasi dengan baik. Selama 

ini pemerintah mengutamakan investor sebagai pendatang yang menguasai tanah 

milik rakyat dengan tidak adil. Selanjutnya investor sebagai pihak yang mengolah 

tanah, berlaku tidak adil juga kepada petani, karena petani dipekerjakan dalam 

wilayah perusahaan tidak menikmati hasil yang semestinya menjadi bagiannya. 

Sejak tahun 1994 perusahaan yang mulai beroperasi mempekerjakan petani 

sebagai buruh hanya diupah dengan upah yang sangat minim sehingga untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga masih sangat kurang.  

 

C. Dampak Konflik Kepemilikan Tanah 

Dampak konflik yang terjadi dalam masyarakat sangat beraneka ragam. 

Bahkan dampak yang dialamai telah merusak struktur sosial yang dibangun 

selama ini, sehingga persatuan dalam kelompok yang solid menjadi terpecah-

belah. Dalam teorinya, Coser mengatakan bahwa konflik dapat menyatukan 

sebuah kelompok menjadi lebih erat dan memadukannya dengan baik, karena 

konflik sendiri menolong kelompok untuk lebih efektif. Konflik yang produktif 

dan positif membuat semua pihak merasa bahwa sesuatu telah dicapai bersama, 
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sebagai tujuan dan harapan bersama, walaupun hasilnya tidak memuaskan.
24

 

Pada kenyataannya konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini, satu sisi 

bersifat positif namun di sisi lain bersifat negatif. Sisi positif konflik ini 

merupakan salah satu dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Mesuji 

bahwa dengan konflik ini masyarakat bisa bersatu dan semakin solid melakukan 

perlawanan kepada pemerintah yang berlaku tidak tegas dalam pemberian HGU 

kepada perusahaan dan juga masyarakat melakukan perlawanan kepada 

perusahaan yang berlaku tidak adil dalam mengolah dan memanfaatkan tanah 

yang seharusnya milik warga. 

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari konflik pemilikan tanah yang 

terjadi cukup besar bagi kehidupan masyarakat Mesuji dalam berbagai bidang. 

Konflik yang terjadi ini adalah akibat dari akumulasi ketidakpuasan sengketa 

perebutan lahan yang sudah terjadi selama belasan tahun yang lalu. Di samping itu 

juga konflik yang terjadi berdampak bagi perusahaan antara lain: tidak 

beroperasinya perusahaan karena bangunan-bangunan milik perusahaan hangus 

terbakar, kendaraan-kendaraan operasional juga terbakar dan kerugian material 

lainnya yang mencapai ratusan juta rupiah. 

Konflik tanah di Indonesia pada dasarnya lebih dari sekadar masalah 

hukum, sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa, 

konflik pertanahan yang berlangsung saat ini adalah konflik pertanahan yang 

                         
24

 Lewis Coser, The Functions of Social Conflict,(New York: The Free Press, 1956), dalam 
buku:  Robby  L.  Candra, Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari, (Yogyakarta:  Kanisius, 1992), 54.   
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bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan penduduk setempat yang 

berhadapan dengan kekuatan modal (kapitalis) atau instrumen negara.  

Umumnya konflik pertanahan bermula dari proses kebijakan pemerintah 

terhadap tanah-tanah milik masyarakat. Kemudian tanah yang diberi label “tanah 

negara”, pemerintah menguasakan kepada badan usaha milik swasta maupun 

pemerintah dengan berbagai hak pemanfaatan. Dengan demikian secara umum 

konflik pemilikan tanah yang bersifat struktural, bukanlah persoalan yang baru 

melainkan persoalan lama yang sudah berlangung sejak zaman kolonialisme. 

Dampak dari konflik ini tidak saja kekerasan struktural dan kemiskinan strukural, 

tetapi juga ketidakpastian status hukum, yang berarti juga hilangnya kepastian 

hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana nilai luhur 

dalam UUD 1945.  

Perspektif  Lewis Coser tentang konflik, membedakan konflik menjadi dua 

yaitu konflik realistik, yaitu berasal dari kekecewaan tuntutan-tuntutan khusus 

yang terjadi dalam hubungan kerja dan konflik non realistik, yaitu konflik yang 

bukan berasal tujuan-tujuan saingan yang antagonistis tetapi dari kebutuhan untuk 

meredakan ketegangan.
25

 Maka konflik pemilikan tanah yang terjadi di Mesuji ini 

dapat dikatakan sebagai konflik realistik, karena konflik ini bersumber dari 

kekecewaan terhadap tuntutan masyarakat pada perusahaan agar mengembalikan 

tanah yang menjadi milik mereka. Selama ini perusahaan tidak menanggapi 

                         
25

 Lewis Coser, The Functions of Social Conflict,(New York: The Free Press, 1956), 49, 
dalam buku: Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 
2007), 110. 
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tuntutan mereka, maka tuntutan ini berakhir dengan konflik yang berdampak pada 

sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Dari pengamatan penulis di lapangan didapati bahwa konflik pemilikan 

tanah yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Mesuji 

Provinsi Lampung, selama ini telah menimbulkan dampak-dampak yang sangat 

besar bagi masyarakat. Dampak-dampak dari konflik pemilikan tanah itu antara 

lain : 

 

1. Dampak Politik 

Dampak politik merupakan akibat dari suatu keputusan, tindakan ataupun 

peristiwa terhadap sikap masyarakat kepada pemerintah. Dampak ini sangat 

terlihat jelas dari konflik yang terjadi di Mesuji sehingga mengakibatkan 

perubahan-perubahan di bidang politik dalam hubungan antara masyarakat dengan 

pemerintah dari konflik pemilikan tanah.  

Kondisi awal masyarakat Kabupaten Mesuji sebelum terjadinya konflik 

besar-besaran dalam perebutan pemilikan tanah dapat terpolarisasi dengan baik. 

Bahkan antusiasme masyarakat terhadap pemerintah sangat terlihat jelas melalui 

semangat dan harapan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Mesuji sebagai 

Kabupaten yang maju dalam berbagai bidang walaupun usianya masih sangat 

muda. Partisipasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah 

dalam mewujudkan Kabupaten Mesuji terbangun dengan dengan baik, karena 

masyarakat masih percaya kepada kinerja pemerintah.  
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Namun situasi politik yang berjalan baik ini menjadi rusak ketika mulai 

datang para investor baik itu lokal maupun asing yang mengembangkan usahanya 

di bidang perkebunan kepala sawit. Pemerintah memberikan kesempatan kepada 

investor untuk mengembangkan usahanya dengan cara memberikan lahan untuk 

dikelola dan dimanfaatkan dengan harapan sebagai salah satu sumber devisa 

negara, akibatnya kekayaan bangsa ini lebih banyak mengalir ke tangan-tangan 

asing dari pada ke anak-anak bangsa itu sendiri. Pemerintah pada giliranya, tampil 

berpihak atau lebih mengutamakan kepentingan investor dari pada kepentingan 

masyarakat kecil. 

Di satu sisi pemerintah memaksakan masyarakat harus menjalankan dan 

menaati setiap kebijakan yang di buat pemerintah untuk melindungi rakyat dalam 

pemilikan dan pemanfaatan tanah, tetapi di sisi lain pemerintah juga memberikan 

kesempatan investor untuk mengeksploitasi hasil tanah ini dengan bebas. Dari 

kondisi yang sedemikian ini maka menurut Franz Magnis Suseno, tanah 

mempunyai aspek politik.
26

 Karena tanah mempunyai aspek politik maka tanah 

juga sangat berpengaruh terhadap sistem politik, sehingga tanah juga menjadi 

faktor penting dalam menentukan sebuah kebijakan pemerintah di bidang 

pertanahan. Oleh karena itu menurut penulis, pemerintah harus bersikap adil 

dalam penguasaan tanah. Dalam persoalan yang berhubungan dengan konflik 

tanah di Kabupaten Mesuji ini, pemerintah sebagai pemengang kekuasaan 

tertinggi dalam membuat kebijakan atau mengeluarkan izin pengolahan tanah, 

hanya mengutamakan perusahaan, dan tidak adil kepada rakyat. Dengan demikian 

                         
26 Franz Magnis Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia, 1987), 19-20 Dalam buku: Y. 

Wartaya Winangun, Tanah Sumber Nilai Hidup, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 84. 
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semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah dan perusahaan. Dari kondisi 

yang demikian ini, masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah karena 

pemerintah kurang memperhatikan keadaan masyarakat. 

Pemerintah baik pusat dan daerah yang juga memiliki kekuatan politik 

harus arif dan bijaksana dalam menerapkan regulasi yang berkaitan dengan 

pertanahan. Relasi antara  pemerintah,  perusahaan  dan  masyarakat dapat 

digambarkan  sebagai  hubungan  keterikatan  antara  kepentingan pemerintah 

terhadap keberadaan perusahaan yang harus saling menguntungkan, namun 

kenyataannya berlawanan dengan harapan ini. Selain itu terjadi kerenggangan dan 

muncul sikap kurang percaya kepada pemerintah yang lamban menyelesaikan 

konflik yang terjadi.  

Dari konflik pemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini   

terpolarisasi dinamika politik daerah terkait dengan dijadikannya konflik ini 

sebagai isu penting dan ditemukannya pelanggaran HAM. Dari kondisi ini 

Kabupaten Mesuji menjadi komoditas politik di tingkat daerah, nasional maupun 

internasional. Pandangan masyarakat mengenai wibawa pemerintah dengan 

adanya konflik ini, terlihat jelas bahwa wibawa pemerintah sangat menurun. Hal 

ini terungkap dalam wawancara dengan key Informan di bawah ini : 

Kami rakyat kecil seperti disini, sudah tidak percaya lagi dengan 

pemerintah. Pemerintah lamban menangani konflik yang terjadi. 

Permintaan kami, Pemerintah harus cepat menyelesaikan konflik ini 

baik di PT. BSMI maupun di Register 45 sehingga situasi aman dan 

kami bisa kembali bekerja dengan baik.
27

 

 

                         
27  Wawancara dengan Key Informan, tanggal 6 Maret 2013. 
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Sebaliknya juga pemerintah Kabupaten Mesuji sudah berusaha untuk 

menyelesaikan konflik ini melalui metode sosialisasi dan pertemuan dengan 

berbagai pihak untuk mencari solusi penyelesaian, namun pemerintah Kabupaten 

Mesuji merasa bahwa yang paling berkompeten dalam penyelesaian konflik ini 

adalah pemerintah pusat dalam artian BPN dan Kementerian Kehutanan.  

Secara politik juga, pemerintah melalui Presiden telah menugaskan TGPF 

konflik Mesuji, namun hasil yang ditemukan oleh TGPF tidak ditindaklanjuti oleh 

instansi terkait, hanya sebagai wacana. Tim bentukan Presiden ini dinilai oleh 

masyarakat hanya menghabiskan anggaran negara untuk tamasya ke Mesuji tetapi 

hasilnya sampai sekarang masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan 

kembali lahan milik mereka.
28

 

Dengan lahirnya reformasi, konflik yang sebelumnya tersembunyi (laten) 

mulai bermunculan ke permukaan dan bahkan bisa melahirkan konflik baru. 

Penyebab utamanya adalah eforia reformasi yang membuka kesempatan bagi 

seseorang untuk menyalurkan aspirasinya yang selama ini terpendam. Semangat 

reformasi ini juga mendorong pihak yang lemah dan tersingkir di masa lalu, 

menjadi berani untuk menuntut hak-hak mereka yang selama ini diabaikan bahkan 

dilecehkan oleh yang kuat. Terlihat jelas dari kondisi masyarakat Mesuji yang 

selama ini kehilangan lahan dan merasa tersingkirkan dengan sikap perusahaan 

dan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka semangat reformasi 

ini mendorong masyarakat untuk melakukan protes menuntut hak mereka yang 

selama ini hilang. 

                         
28  Ibid, tanggal 4 Maret 2013. 
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Dalam perspektif Dahrendorf tentang teori konflik, ia membedakannya 

dalam dua tipe konflik yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan,
29

 maka 

konflik Mesuji ini dapat digolongkan dalam konflik kelompok kepentingan. 

Karena konflik yang terjadi di Mesuji ini, memiliki unsur politik antara 

pemerintah dan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam bidang peningkatan 

devisa negara. Dari pemahaman teoritis ini, terlihat jelas bahwa konflik pemilikan 

tanah yang terjadi ini adalah konflik yang melibatkan perusahaan dan kelompok 

masyarakat. Masing-masing memiliki kepentingan untuk mencapai tujuan 

tertentu, terutama di bidang ekonomi sehingga dengan kepentingan masing-

masing kelompok terjadilah persaingan yang tidak sehat untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Konsekuensi politik dalam pemberian izin pengolahan tanah bagi 

perusahaan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Maka ancaman 

ketidakstabilan politik akan mulai bermunculan apabila kondisi politik tidak 

menguntungkan salah satu pihak, semua ini hanya bertujuan untuk kepentingan-

kepentingan tertentu. 

Selanjutnya dalam perspektif  Max Weber, diungkapkan bahwa kekuasaan 

politik merupakan kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang meskipun 

mendapatkan tantangan dari pihak lain. Orang mungkin akan berjuang 

memperoleh kekuasaan saja, atau kekuasaan mungkin merupakan alat untuk 

meningkatkan posisi ekonomi ataupun statusnya.
30

 Lebih lanjut Weber 

                         
29

  Ibid, George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi,… 284. 
30 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I, (Jakarta: Gramedia, 

1988), 224. 
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mengatakan bahwa mereka yang berusaha untuk menggunakan kekuasaan secara 

terus menerus biasanya berusaha menanamkan suatu kepercayaan akan haknya 

untuk menegakkan legitimasi kekuasaan mereka. Namun demikian dinamika 

perjuangan untuk memperoleh kekuasaan semata, berbeda dari dinamika 

penggunaan otoritas yang sudah mapan, meskipun orang-orang dengan 

otoritasnya bisa memiliki kekuasaan yang besar sebagai akibatnya.
31

 

Dari perspektif ini, menunjukkan bahwa konflik tanah yang terjadi di 

Mesuji merupakan wujud kekuasaan politik pemerintah dalam memaksakan 

kehendaknya dengan memberikan izin kepada perusahaan dalam pemanfaatan 

tanah di Kebaupaten Mesuji tanpa melihat kondisi rakyat kecil. Pemberian izin ini 

tidak memihak kepada rakyat kecil sebagai petani. Konsekuensi yang harus 

diterima dari tindakan ini adalah pemerintah dan perusahaan mendapatkan 

perlawanan dari masyarakat setempat. 

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah ini hanya bertujuan untuk 

kepentingan ekonomi sepihak dan mengabaikan kehidupan ekonomi masyarakat. 

Bahkan kekuasaan yang dimiliki perusahaan juga hanya untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar. Dengan demikian kelompok kepentingan di sini yaitu 

pemerintah dan investor harusnya menjaga kepercayaan yang selama ini sudah 

diberikan oleh masyarakat, karena pemerintah adalah representasi dari rakyat 

yang harus memberikan kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri. Maka sikap tidak 

percaya lagi kepada pemerintah dari masyarakat Mesuji ini menunjukkan 

lemahnya otoritas pemerintah dalam penyelesaian konflik ini. 

                         
31  Ibid, 225 
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2. Dampak Ekonomi 

Menurut Karl Marx dalam teori konfliknya mengatakan bahwa, 

kepentingan utama kaum borjuis adalah memperoleh keuntungan maksimal, 

sebaliknya kaum proletar perlu gaji yang lebih, gaji yang lebih mengurangi 

keuntungan majikan, dan manakala majikan tidak memenuhi tuntutan pekerja 

maka terjadi konflik industri. Pertentangan inilah yang oleh Marx disebut konflik 

kelas. Marx juga mengungkapkan bahwa kepemilikan alat produksi merupakan 

dasar untuk memiliki kekuasaan.
32

 

Dalam pemikiran Marx tentang kenyataan sosial yang tidak dapat 

diabaikan adalah: pengakuan adanya struktur kelas dalam masyarakat; 

kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang dalam kelas 

yang berbeda; pengaruh posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta 

bentuk kesadarannya; dan berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam 

menimbulkan perubahan struktur sosial.
33

 

Dari perspektif bahwa tanah adalah sumber ekonomi, maka banyak orang 

akan berjuang dan mempertahankan tanah yang mereka miliki selama ini sebagai 

sumber penghasilan dan penghidupan mereka. Sebagai sumber penghasilan berarti 

bahwa tanah memiliki nilai jual yang cukup tinggi, hal ini karena di era 

globalisasi ini tanah mendapat posisi teratas dalam tawar-menawar untuk 

pembangunan dan usaha. Dari nilai tanah yang sangat tinggi, tentunya akan 

                         
32 Karl Marx & Frederick Eagles, Manifesto Of The Communist Party; dalam buku: Novri 

Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, (Jakarta: Kencana,2009), 36. 
33 Agus Surata dan Tuhana Taufik Andrianto,  Atasi Konflik Etnis, (Yogyakarta: Global 

Pustaka Utama, 2001), 7. 
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menimbulkan persaingan untuk mempertanahkannya.  

Demikian halnya dengan konflik pemilikan tanah yang terjadi di 

Kabupaten Mesuji. Petani sebagai pemilik tanah dan perusahaan sebagai pemilik 

modal (investor) akan berusaha untuk mempertahankan tanahnya masing-masing, 

petani sebagai pemilik tanah turun-temurun sedangkan perusahaan sebagai 

pendatang dengan modal yang besar dan berdasarkan izin yang diperoleh, akan 

mempertahankan tanah yang dimiliki. Di sinilah letak persoalanya, pemerintah 

seharusnya harus adil dalam memberikan perhatiannya, jangan hanya kepada 

perusahaan sebagai investor terbesar bagi negara sehingga mengorbankan hak 

rakyat kecil sebagai pemilik tanah. 

Berdasarkan teori Marx di atas, jika dihubungkan dengan konflik 

pemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini, sangat jelas bahwa 

persoalan ekonomi menjadi penting dalam pemanfaat tanah, karena kaum borjuis 

yaitu pemilik modal hanya mengutamakan kepentingannya dan tidak 

memperhatikan kepentingan para petani, para petani juga membutuhkan biaya 

untuk menghidupi keluarga mereka, biaya pendidikan anak-anak mereka dan 

biaya-biaya hidup yang lain.  

Perusahaan-perusahaan yang mengolah tanah tersebut hanya 

mengeksploitasi hasil bumi untuk kepentingan pribadi semata, dengan demikian 

monopoli hasil kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan ini bertentangan dengan 

UUD 1945 Pasal 33. Perusahaan mengambil dan memanfaatkan apa yang disebut 

Marx sebagai “over velue of production” keuntungan dari seluruh proses 
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produksi,
34

 sehingga akhirnya masyarakat kehilangan sumber penghasilan. 

Kondisi ekonomi masyarakat Mesuji umumnya sebelum konflik sangat 

mencukupi. Dari penghasilan yang mereka peroleh sebelumnya dapat membiayai 

kehidupan ekonomi keluarga dengan baik, sebagai contoh mereka dapat 

menyekolahkan anak mereka sampai ke perguruan tinggi karena tanah yang 

mereka miliki bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga memperoleh hasil 

yang cukup. Di samping itu juga ada warga masyarakat yang bekerja sebagai 

buruh perusahaan dengan hasil yang cukup memuaskan.  

Apabila dilihat dari hasil yang mereka peroleh secara keseluruhan 

berdasarkan data statistik yang ada pendapatan perkapita warga masyarakat 

Mesuji tahun 2009 adalah Rp. 15.290.000,- pertahun.
35

 Artinya bahwa pendapatan 

rata-rata per kepala keluarga setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000-Rp. 1.500.000,- 

(tergantung pada harga jual sawit), dengan latar belakang pekerjaan sebagai petani 

dan buruh perusahaan perkebunan kepala sawit. Kondisi ekonomi yang 

mencukupi ini dapat dirasakan oleh masyarakat karena mereka masih memiliki 

lahan untuk diolah dan perusahaan juga masih beroperasi secara maksimal 

sehingga mereka bisa bekerja walaupun hanya sebagai buruh perusahaan. 

Namun setelah terjadinya sengketa pemilikan tanah yang berujung pada 

konflik, kondisi ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan. Penghasilan yang 

selama ini dirasakan cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari kini sudah 

tidak ada lagi. Sejak munculnya konflik antara masyarakat dan perusahaan, 

                         
34 Karl Lowith, Max Weber and Karl Marx, (London and New York: Routledge, 1993) 

Dalam buku: Novri Susan, Pengatar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, (Jakarta: 
Kencana, 2010), 36. 

35  Data Dokumentasi Penelitian 2013, Sumber data: Bagian Tata Pemerintahan, Setda 
Kabupaten Mesuji, 2012. 
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mereka kehilangan segala-galanya baik itu tanah maupun pekerjaan sebagai buruh 

karena perusahaan tidak beroperasi secara maksimal. Lahan milik perusahaan 

masih ada, nama perusahaan juga masih ada, tetapi hanya sebagai kontrol atas 

asset yang masih tersisa.  

Kondisi masyarakat yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan hanya di 

upah sebesar Rp. 31.000,- per hari. Sementara setiap hari mereka harus 

mengeluarkan biaya untuk perjalanan dari rumah ke tempat mereka bekerja. 

Bahkan dari mereka ada yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, hanya 

menunggu biji sawit yang kering dan jatuh, dan itupun dijual dengan harga yang 

sangat murah.
36

 Dengan upah yang sangat sedikit ini tentunya tidak akan 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bahkan untuk menyekolahkan anak-anak 

saja sudah tidak cukup. Sehingga banyak anak-anak petani perkebunan tidak dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

Di sinilah relevansi perspektif  Karl Marx tentang kelas sosial  bahwa 

kelas proletariat menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti 

pangan, pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini akan berubah apabila kelas 

proletariat mendapatkan kesadaran kritis terhadap kejahatan kelas borjuis dalam 

sistem kapitalisme. Maka dengan kesadaran untuk mempertahankan eksistensinya 

kaum proletariat melakukan perlawanan dan menuntut keadilan. Kesadaran inilah 

yang menurut Marx disebut dengan revolusi proleatariat melawan borjuisme dan 

                         
36

 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Wawancara dengan Key Informan, dan juga 
menurut pengakuan warga ketika diwawancarai oleh media masa, kata “Warga Mesuji: Kami 
Pernah Makmur Sebelum Mereka Caplok Tanah Kami!”, Republika Online, 6 Januari 2012 
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sistem kapitalisme.
37

 

Di lain pihak dampak ekonomi sangat dirasakan oleh para karyawan 

perusahaan yang tidak bekerja lagi. Mereka diberhentikan dengan alasan 

pengurangan karyawan karena produksi juga berkurang. Dengan demikian tidak 

disadari bahwa mereka dimiskinkan oleh sistem kapitalisme sejak mereka tidak 

memperoleh keadilan dari perusahaan. Inilah konsekuensi yang harus diterima. 

Kondisi inilah, Marx melihat bahwa para pekerja harus mentaati syarat dan 

ketentuan kapitalis karena para pekerja tidak lagi mampu memproduksi demi 

kebutuhan mereka sendiri.
38

 

Dengan demikian, dampak di bidang ekonomi ini sangat terasa dalam 

kehidupan masyarakat, apalagi kondisi masyarakat yang hanya bekerja sebagai 

buruh di perkebunan milik perusahaan, ditambah lagi kondisi perusahaan yang 

sudah tidak beroperasi karena kondisi bangunan yang sudah hangus terbakar, asset 

perusahaan yang sudah rusak dan rata dengan tanah. Maka sebagian masyarakat 

untuk makan dan tetap mempertahankan kehidupannya hanya bekerja sebagai 

pengumpul buah sawit yang jatuh bahkan yang tersisa pada tangkai yang sudah 

kering untuk dijual demi mendapatkan uang. (gambar 15). 

Dengan konflik pemilikan tanah ini, juga secara tidak sengaja berdampak 

pada pemiskinan yang nyata bagi para petani secara massal karena terpaksa 

mereka kehilangan sumber mata pencarian yang selama ini mereka yakini sebagai 

sumber penghidupan mereka, karena tanah sekaligus lapangan pekerjaan bagi 

                         
37

 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II, (Jakarta: Gramedia, 
1990), 163. 

38 Ibid, George Ritzer dan Douglas J. Goodman,… 63. 
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mereka hilang ditelan konflik. Di sisi lain, pemerintah lamban dalam 

menyelesaikan konflik ini dan hanya memberikan solusi tetapi tidak 

melaksanakannya sebagai sebuah amanah yang tertuang dalam konstitusi. 

Dampak di bidang ekonomi tidak hanya dialami oleh masyarakat, tetapi di 

pihak perusahaan juga mengalami kerugian yang cukup besar karena dengan 

sendirinya proses produksi terganggu dan bahkan berhenti beropersi. Selain itu, 

kerugian materil berupa gedung-gedung milik parusahaan yang hangus terbakar 

dan juga sarana transportasi perusahaan habis terbakar. Dampak ini merupakan 

dampak terparah akibat konflik pemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji. 

Semua sistem perekonomian mengalami gangguan bahkan perubahan-perubahan. 

Harga kebutuhan pokok juga ikut mengalami perubahan. 

 

3. Dampak Keamanan 

Dalam perspektif Lewis Coser tentang konflik, ia melihat bahwa konflik 

tidak harus merusak atau bersifat disfungsional untuk sistem di mana konflik itu 

terjadi, konflik itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau 

menguntungkan sistem itu.
39

 Konsekuensi konflik yang dialami adalah dalam 

berbagai bidang, salah satunya adalah bidang keamanan. 

Kestabilan keamanan sangat dibutuhkan dalam pembangunan suatu 

daerah. Kestabilan keamanan menjadi prioritas utama di era otonomi ini sehingga 

upaya pembangunan dan kesejateraan daerah dapat berjalan dengan baik. Sebelum 

terjadinya konflik pemilikan tanah di Kabupaten Mesuji ini kondisi keamanan 

                         
39 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II, 196 
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dapat dikatakan kondusif. Dalam sebuah konflik dampak keamanan juga 

dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut bahkan pihak di 

luar konflik. Dampak keamanan dari konflik pemilikan tanah yang dirasakan 

adalah kondisi lingkungan sekitar yang tidak kondusif. Situasi yang demikian ini 

berpengaruh kepada mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas 

kesehariannya karena ada rasa takut. Hal ini merupakan konsekuensi negatif yang 

sangat merugikan masyarakat sekitar. 

Dampak keamanan dari konflik ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

ekonomi yang sangat mendesak. Masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan 

dan hanya sebagai pengangguran tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal 

seperti pencurian, penodongan dan perampokan karena tuntutan ekonomi yang 

sangat mendesak. Di atas Coser mengatakan bahwa, konflik yang terjadi tidak 

harus merusak atau disfungsional, namun kenyataannya di bidang keamanan 

terlihat jelas bahwa konflik pemilikan tanah di Mesuji ini membawa dampak yang 

besar bagi kestabilan keamanan, yaitu rusaknya sistem sosial masyarakat dengan 

perlakuan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bentuk-bentuk perlakuan di 

atas merupakan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat. 

Secara umum kondisi keamanan di Kabupaten Mesuji sebelum terjadinya 

konflik sangat kondusif. Namun akibat konflik, kondisi keamanan berubah 

menjadi kondisi yang menimbulkan rasa takut. Dalam teori konflik Lewis Coser, 

ia mengakui bahwa semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme 

tertentu, ketegangan atau perasaan-perasaan negatif.
40

 Maka dampak keamanan 

                         
40 Ibid, Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II,… 199. 
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bagi masyarakat dari konflik ini, adalah pertentangan antara kondisi nyata 

(tindakan kriminal dari pihak-pihak tertentu) dan perjuangan untuk 

mempertahankan kebutuhan hidup sehari-hari.   

Kondisi yang sama juga terlihat dari konflik yang terjadi di Mesuji, karena 

kondisi awal masyarakat selalu hidup berdampingan dan saling peduli antara 

warga yang satu dengan yang lain, kini semakin menurun sikap kepedulian 

tersebut. Usaha dan pekerjaan dijalankan dengan baik karena kondisi keamanan 

waktu itu dapat dikatakan sangat aman dan damai. Namun kondisi keamanan 

pasca konflik, berubah menjadi kondisi yang menyeramkan, ada keraguan untuk 

beraktivitas sehari-hari karena masyarakat merasa takut dengan ancaman-ancaman 

yang datang dari pihak-pihak tertentu, terutama pihak yang dibayar oleh 

perusahaan.  

Kondisi yang demikian ini juga belum sepenuhnya mendapatkan perhatian 

dan penanganan dari pemerintah, terutama pihak keamanan dalam hal ini 

kepolisian. Secara tidak langsung keadaan ini dibiarkan oleh aparat penegak 

hukum dengan alasan medan yang cukup sulit untuk melakukan patroli dan 

penertiban, di samping itu sikap pembiaran juga oleh pihak kepolisian terhadap 

kondisi seperti ini, polisi hanya “menunggu bola” artinya ketika ada pelaku 

kriminalitas yang tertangkap tangan dan dihakimi masa bahkan sudah tewas 

dengan cara mengenaskan barulah aparat keamanan bertindak. Di samping itu 

juga sistem keamanan lingkungan tidak berfungsi secara optimal.
41

 

                         
41  Ibid, Wawancara dengan Key Informan. 
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Dari pengamatan di lapangan kondisi keamanan setelah konflik, terlihat 

adanya  ancaman terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mesuji, 

hal ini dikarenakan sikap perusahaan yang bertindak anarkis terhadap masyarakat 

sekitar. Di samping itu juga meningkatnya tindakan anarkis yang dilakukan 

sekelompok masyarakat terhadap lingkungan sekitar, seperti sering tersulut emosi 

dan melakukan demonstrasi dan pembakaran, sering terjadi pencurian, 

perampokan, penodongan, pembegalan di jalan dan berbagi tindakan kriminal 

lainnya.  

4. Dampak Sosial Budaya 

Kondisi sosial budaya masyarakat Mesuji sebelum terjadinya konflik 

adalah masyarakat saling berdampingan dan saling membutuhkan satu dengan 

yang lainnya, di samping itu juga keberadaan masyarakat sekitarnya dapat 

membangun hubungan atau berinteraksi dengan baik yang bertujuan menciptakan 

kedamaian, rasa saling percaya diantara masyarakat. Kondisi seperti ini sudah 

terbangun dengan baik sejak dulu, di mana solidaritas yang tinggi antar anggota 

kelompok masyarakat, rasa damai dan tenang selalu dirasakan. Dari wawancara di 

lapangan dengan tokoh masyarakat, terungkap dengan bahwa dulu sebelum 

konflik mereka tidak pernah takut untuk beraktivitas karena kondisi aman, 

walaupun beraneka ragam budaya yang ada.
42

 

Bahkan saat terjadi konflik masyarakat yang berbeda latar belakang status 

sosial dan budaya bisa bersatu melakukkan aksi protes terhadap perusahaan 

bahkan pemerintah untuk menuntut keadilan dalam pemilikan tanah. Dalam hal 

                         
42 Wawancara dengan tokoh masyarakat Mesuji yang tidak mau disebutkan namanya. 
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ini Coser melihat bahwa solidaritas dalam kelompok masyarakat memiliki peran 

penting sehingga perasaan-perasaan negatif atau bermusuhan dapat terhindarkan.  

Selanjutnya dalam perspektif Coser, ia mengemukakan bahwa “semakin 

intim hubungan, semakin besar pula perasaan yang dicurahkan, semakin besar 

pula kecenderungan untuk menekan perasaan bermusuhan dari pada 

mengungkapkannya”.
43

 Walaupun dalam hubungan sosial yang nyata ada 

perselisihan dan perbedaan pendapat antara satu dengan lainnya. 

Di samping itu Lewis Coser menyebutkan bahwa, konflik tidak harus 

merusak atau bersifat disfungsional. Namun kenyataan yang terjadi dari konflik 

ini telah merusak struktur sosial yang sudah dibangun selama ini. Hal serupa juga 

dikatakan oleh Bartos dan Wehr bahwa konflik itu berkaitan dengan tujuan-tujuan 

seseorang maupun tujuan kelompok dalam masyarakat yang berseberangan 

pandangan maupun ide-ide hingga mengekpresikan naluri-naluri permusuhan 

antara satu sama lain.
44

 Oleh karena itu konflik yang melibatkan banyak individu, 

tentunya akan menimbulkan perpecahan bahkan permusuhan dan perseteruan 

antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. 

Dalam masyarakat Mesuji, hubungan sosial budaya yang di bangun selama 

ini adalah hubungan kekerabatan yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan 

golongan serta status sosial. Hubungan sosial budaya ini berjalan dengan baik, 

sehingga ikatan primordialisme atau perasaan kesukuan antara kelompok yang 

satu dengan kelompok yang lain atas dasar solidaritas etnis, ras, kelas dan 

                         
43 Lewis Coser, The Functions of Social Conflict, (New York: The Free Press, 1956), 49, 

Dalam buku: Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II, 201. 
44

  O. J. Bartos & P. Wehr, Using Conflict Theory, (New York: Cambridge University Press, 
2002), 13, dalam buku: Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, 
(Jakarta: Kencana, 2009), 63. 
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sebagainya tidak nampak. Dalam pandangan Simmel, seseorang dapat 

dipengaruhi dan terancam oleh struktur sosial dan oleh produk budaya mereka. 

Maka Simmel membedakan kebudayaan individu dan kebudayaan objektif. 

Kebudayaan individu (subjektif) adalah kapasitas aktor untuk mengendalikan 

elemen-elemen kebudayaan. Sedangkan kebudayaan objektif merujuk pada hal-

hal yang dihasilkan orang.
45

 Dengan demikian, kehidupan sosial budaya 

masyarakat Mesuji awalnya terintegrasi dengan baik, maka dengan adanya konflik 

ini menjadi terpengaruh dan terancam bahkan menimbulkan sikap individualisme 

yang tinggi. 

Kondisi sosial budaya setelah terjadinya konflik, intensitas interaksi sosial 

menjadi berkurang, hal ini terlihat dari sikap individualime yang tinggi antara 

anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Di samping itu nilai-nilai sosial 

budaya dalam masyarakat menjadi luntur, dengan munculnya oknum-okmun yang 

mengatas-namakan masyarakat adat Lampung yang meraup keuntungan besar dari 

persoalan ini, sehingga lembaga adat sebagai simbol kesatuan budaya menjadi 

tercemar karena perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Sedangkan dampak sosial yang dirasakan oleh perusahaan yaitu, sangat 

sulit mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat bagi perusahaan untuk 

beroperasi di Kabupaten Mesuji, bahkan dampak yang dialami oleh pemerintah 

juga terlihat jelas, banyak investor yang sudah tidak berminat lagi untuk 

menanamkan modal di Kabupaten Mesuji. Kondisi demikian inilah yang juga 

memperlambat usaha pembangunan di Kabupaten Mesuji, dampak sosial lainya 

                         
45 Georg Simmel, The Conflict in Modern Culture, 1921, dalam buku: George Ritzer dan 

Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 176. 
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yang dialami oleh masyarakat adalah, pendidikan menjadi terbelakang, kesehatan 

tidak terjamin dan pekerjaan tidak menentu. 

Dengan demikian, ketika pemahaman kita akan fungsi sosial tanah sebagai 

tempat manusia mempertahankan hidupnya melalui cara pengolahan dan 

pemanfaat tanah yang baik, maka perebutan tanah akan selalu menjadi sumber 

konflik dalam kehidupan masyarakat ketika pembagian dan pemilikiannya tidak 

adil dan merata. Melalui pemerintah telah menerbitkan aturan pemanfaat tanah 

yang dikenal dengan UUPA. Namun dalam implementainya tidak berjalan sesuai 

dengan Undang-undang tersebut. Dari konflik tanah di Mesuji ini, terlihat jelas 

bahwa pemerintah belum secara maksimal melaksanakan UUPA itu dengan benar, 

tetapi semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan, dengan alasan sebagai 

sumber devisa negara. 

 

5. Dampak Lingkungan Hidup 

Menurut Soerjono Soekanto, keseluruhan lingkungan hidup sering disebut 

dengan “biotic community” atau organisme hidup, yang di dalamnya 

menggambarkan komposisi dari suatu kehidupan organisme-organisme tertentu. 

Komposisi tersebut harus seimbang dan serasi yang disebut dengan regulasi 

jumlah. Biotic community dan masyarakat terjadi interaksi menuju satu kesatuan 

keadaan yang serasi yang disebut dengan ekosistem. Setiap ekosistem senantiasa 

mengarah pada suatu keadaan yang seimbang, sehingga kontinuitasnya terjamin. 

Apabila keadaan yang seimbang dan serasi tersebut terganggu, maka ada 
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kecenderungan terjadinya proses keseimbangan kembali.
46

 Demikian halnya 

dengan konflik pemilikan tanah di Mesuji bagi lingkungan hidup yang ada. 

Keseimbangan ekosistem yang ada selama ini menjadi terganggu, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kembali keseimbangan 

ekosistem yang ada, bahkan tidak menutup kemungkinan rusaknya ekosistem 

yang ada. 

Dampak lingkungan dari konflik pemilikan tanah merupakan pengaruh 

yang terjadi sebagai akibat dari konflik tanah terhadap lingkungan alam 

sekitarnya. Permasalah lingkungan hidup merupakan persoalan yang serius dan 

perlu mendapatkan perhatian serius pula dari semua pihak, lingkungan termasuk 

di dalamnya tanah yang atasnya ditumbuhi berbagai jenis tanaman perlu 

dilindungi. Pemeliharaan dan penghargaan atas tanah sangat penting karena tanah 

merupakan pusat atau tempat yang telah memberikan penghidupan bagi manusia. 

Oleh karena itu tanah sepantasnya mendapat predikat utama dalam perhatian dan  

pemeliharaannya. 

Kondisi lingkungan sebelum konflik adalah lingkungan sekitar perusahaan 

masih terdapat hamparan hutan yang hijau dan sejuk karena hutan belum tersentuh 

oleh tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika datang 

perusahaan dan mulai membuka lahan dan menanamnya dengan kelapa sawit dan 

sebagainya hutan menjadi rusak. Sebelum terjadinya konflik, perusahaan yang 

mengelola hutan ini juga telah melakukan pelanggaran yang berdampak pada 

rusaknya lingkungan sekitar. Dampak lingkungan hidup dari konflik pemilikan 

                         
46 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru Ketiga, Cetakan 10, (Jakarta: 

CV. Rajawali, 1989), 363. 
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tanah merupakan masalah yang berkaitan dengan pencemaran dan kelestarian 

lingkungan. Hal ini menjadi masalah karena akan membawa pengaruh pada 

keindahan, kerapian dan terutama kesehatan masyarakat.  

Namun secara umum konflik yang terjadi telah membawa dampak yang 

sangat besar bagi lingkungan sekitar yaitu hutan yang menjadi sumber mata 

pencarian mereka sebagai pengumpul dan penjual kayu bakar harus berakhir, 

udara menjadi tidak sejuk bahkan terasa panas, hewan-hewan yang dilindungi 

menjadi punah karena habitatnya dirusak dan hutan yang dulu hijau menjadi 

gundul. Hal ini dirasakan sendiri oleh penulis ketika mengadakan penelitian, 

hamparan hutan yang dulunya hijau, sekarang menjadi gundul bak padang rumput 

yang tandus, hanya terlihat beberapa rumah yang berdiri di pinggir jalan. Kondisi 

ini menyebabkan naiknya suhu bumi yang terasa sangat panas, hilangnya habitat 

satwa liar dan sulitnya mendapatkan air bersih. Artinya bahwa ekosistem hutan 

yang asli telah hilang dan ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat sekitar, 

yaitu banjir, longsor dan bencana yang lain. 

Dari dampak yang dialami oleh masyarakat Mesuji umumnya, pemerintah 

harus bertindak tegas terhadap perusahaan dengan mencabut HGU yang telah 

diberikan. Karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

UUPA. Pencabutan izin ini berdasarkan UUPA pasal 34 dan juga hasil analisis 

masalah konflik agraria di Kabupaten Mesuji oleh pemerintah Kabupaten Mesuji 

dengan pertimbangan bahwa: a). Telah merusak lingkungan hidup, b). 

Menelantarkan tanah, c). Memanfaatkan tanah yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya. 
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Dengan demikian sudah seharusnya pencabutan izin usaha dan HGU 

perusahaan dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat kembali menikmati hasil 

yang diberikan dari hutan dan juga masyarakat menjadi tenang dalam bekerja 

mengolah tanah yang mereka miliki. Inilah harapan masyarakat Mesuji demi 

keselamatan lingkungan alam sekitar di wilayah Kabupaten Mesuji. 

  

6. Dampak Psikologis 

Menurut analisis Freud tentang pandangan Marx mengenai kesadaran 

palsu dan pengaruh-pengaruh yang memperkuat ilusi ideologis, maka Freud 

mengatakan bahwa, konsep represi atau penekanan mencerminkan ketenangan 

yang tidak dapat dielakkan dan konflik antara insting serta dorongan alamiah 

individu dan persyaratan kehidupan sosial organisasi, khususnya dalam suatu 

peradaban yang kompleks. Persyaratan-persyaratan ini diendapkan lewat proses 

sosialisasi sedemikan sehingga konflik antara individu dan masyarakat menjadi 

suatu konflik internal psikologis. Jadi kebutuhan dan dorongan alamiah dari 

individu itu ditekan dan energi utama yang digunakan dengan cara lain dalam 

memenuhi kebutuhan yang spontan ini disalurkan dalam bentuk-bentuk perilaku 

yang memenuhi persyaratan kehidupan sosial yang diorganisasi.
47

 

Namun dampak psikologis konflik yang terjadi di Mesuji ini, merupakan 

bukti dari tidak dapat dipendam gejolak serta dorongan alamiah individu, 

sehingga energi utama dalam diri individu  disalurkan  melalui ekspresi dan 

bentuk-bentuk perilaku seperti, stress, trauma, sakit hati, dendam dan sebagaiya. 

                         
47 Ibid, Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, 169-170. 
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Dampak psikologis adalah kondisi yang berhubungan dengan perasaan dan 

kejiwaan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik dan akan sangat 

berpengaruh dalam tindakan, pengaruh itu bisa berupa rasa takut, trauma, sedih, 

merasa kehilangan harta benda, pekerjaan, orang yang mereka kasihi dan 

sebagainya. Bahkan dalam usaha untuk membangun relasi dan interaksi akan 

semakin sulit karena ada ketakutan yang mendalam. Menurut R. J. Edelman, 

gangguan psikologis yang dirasakan dan dialami oleh pihak-pihak dari konflik 

adalah: gangguan fisik, gangguan tingkah laku dan timbulnya stres ketika 

menghadapi realitas lingkungan yang ada.
48

 

Dari pemahaman di atas, dapat dipahami bahwa dampak psikologis dari 

sebuah konflik besar pengaruhnya bagi pihak yang terlibat konflik, sehingga 

dampak ini akan mengganggu pikiran, perilaku dan jiwa pihak-pihak yang terlibat 

dalam konflik untuk beraktivitas. Jika dilihat kondisi psikologis masyarakat 

Mesuji sebelum terjadinya konflik dapat dikatakan stabil, damai dan tenang, hal 

ini terlihat dari aktivitas masyarakat sebagai petani, pedagang, buruh dan 

sebagainya dapat berjalan dengan baik dan damai, karena masyarakat umumnya 

merasa tidak pernah terlibat langsung dalam masalah-masalah yang ada baik itu 

sengketa lahan atau permasalahan individu lainnya. Kondisi ini benar-benar 

berubah sangat cepat sebagai akibat dari konflik yang terjadi.  

Kondisi nyata masyarakat setelah terjadinya konflik adalah, dalam 

interaksi masyarakat yang semulanya tenang menjadi tidak tenang terutama 

                         
48

 R.J. Edelmann, Interpersonal conflict at Work, (London: BPS-The British Psycological 
Society, 1993), Dalam buku: Wahyudi, Manajemen Konflik Dalam Organisasi, (Bandung: Alfabeta, 
2011 ), 28. 
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merasa takut beraktivitas karena mendapat ancaman dan tekanan dari pihak-pihak 

tertentu yang selama ini terlibat konflik. Bahkan sesama korban yang terlibat 

konflik pun tidak jarang masih terlihat rasa takut bahkan trauma yang mendalam, 

terutama ancaman keselamatan nyawanya. Dari data di lapangan diperoleh 

informasi bahwa: “Sebenarnya masyarakat itu damai karena takut ancaman baik 

dari oknum-oknum tertentu maupun dari perusahaan”.
49

  

Di samping itu, perasaan sedih akibat kehilangan orang-orang yang 

mereka kasihi, masih sangat dirasakan. Ini terlihat dari keluarga korban 

penembakan ketika terjadi konflik. Mereka hanya menuntut keadilan dari pihak 

pemerintah dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah hukum yang terjadi 

yaitu menegakkan hukum sedail-adilnya bagi pelaku penembakan anggota 

keluarga mereka. Perasaan sedih yang mendalam dirasakan ketika mengingat 

kembali peristiwa penembakan itu, mereka harus kehilangan sosok yang mereka 

banggakan sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai tulang punggung keluarga. 

Kini semuanya telah tiada, mereka hanya berharap pelaku penembakan dapat 

dihukum seberat-beratnya.
50

 

 

7. Dampak Religius 

Ketika pemahaman manusia tentang tanah memiliki nilai religiusitas yang 

tinggi, maka manusia akan berusaha mempertahankan tanah itu dengan sungguh-

                         
49 Data Dokumentasi Penelitian 2013, Wawancara dengan Key Informan, tanggal 6 

Maret 2013. 
50 Wawancara dengan salah seorang anggota keluarga yang tidak mau disebutkan 

namanya. 
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sungguh dan siap melakukan perlawanan dengan pihak yang akan merampas dan 

mempergunakan tanah dengan tidak semestinya. 

Dari konflik pemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini, 

menunjukkan bahwa pemerintah sebagai wakil Tuhan di bumi tidak berlaku adil 

dalam menerbitkan izin pemanfaatan tanah kepada investor yang sudah semena-

mena kepada masayarakat sebagai pemilik tanah terlebih dahulu. Sebaliknya 

investor dengan modal mencari keuntungan ekonomi melupakan akan makna dan 

fungsi tanah yang benar. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan di dalam 

pemanfaat tanah seperti yang terjadi di Kabupaten Mesuji sampai saat ini. 

Di sisi lain pemanfaatan tanah untuk rumah atau tempat ibadah seringkali 

menjadi kendala dengan berbagai alasan yang diberikan oleh pemerintah melalui 

lembaga-lembaga terkait dengan dalih Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri 

terkait, akan tetapi pemanfaatan tanah untuk investor ditanggapi dengan positif 

dan segera menerbitkan izin. Artinya bahwa pemerintah juga tidak adil dalam 

memberikan izin pemanfaatan tanah, fungsi tanah yang religius itu hilang dengan 

perlakuan sedemikian ini dari pemerintah yang hanya tertuju pada fungsi ekonomi 

tanah. 

Walaupun secara langsung konflik ini tidak berdampak dalam bidang 

religius, namun secara teologis nilai tanah menjadi tidak berarti karena sikap 

makelar atau calo tanah yang memperjualbelikan tanah dengan bebas tanpa 

sepengetahuan pemerintah, ini tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap 

tanah sebagai anugerah Tuhan. Masyarakat yang “awam” dalam pemahaman akan 
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aturan dan Undang-undang pertanahan juga menjadi korban karena tanah yang 

dibeli adalah sebenarnya tanah milik negara. 

D. Kesimpulan 

Dalam perspektif teori konflik, baik itu teori konflik fungsional (Georg 

Simmel dan Lewis Coser) dan teori konflik kelas (Karl Marx dan Ralf 

Dahrendorf), masing-masing tokoh teori konflik menekankan bahwa konflik itu 

memiliki fungsi positif akan tetapi juga memiliki fungsi negatif. Fungsi positif 

apabila konflik itu dihadapai dan dikelola dengan arif dan bijaksana. Namun pada 

kenyataannya konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini tidak sesuai dengan 

teori yang ditekankan oleh sosiolog konflik di atas. Karena dampak dari konflik 

yang terjadi ini, sebagian besar merusak struktur sosial masyarakat dan 

lingkungan yang ada. 

Konflik di antara pihak-pihak yang berseteru, mungkin tidak hanya 

memperkuat harga diri, kekuasaan dan martabat di kedua belah pihak, tetapi juga 

akan memperkuat ikatan diantara mereka, baik itu ikatan perkawinan, 

kekeluargaan dan ras. Konflik mungkin tidak merusak ikatan, tetapi mungkin 

dapat melahirkan ikatan yang kuat diantara pihak yang berkonflik. Di sini 

letaknya, bahwa fungsi konflik yang harus dikelola dengan baik, maka akan 

berdampak yang baik juga bagi semua pihak.  

Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk 

tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan yang 

besar baik secara ekonomi, politis, keamanan, maupun sosiologis. Dalam hal ini, 



150 
 

masyarakat bawah, khususnya petani atau penggarap tanah memikul beban paling 

berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang 

cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan bangsa dan 

negara tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih 

oleh para pemodal dengan harga murah untuk meraup keuntungan yang besar. 

Dari semua dampak yang dialami oleh masyarakat Mesuji dan sekitarnya 

menunjukkan bahwa konflik yang terjadi sebenarnya memiliki dampak positif  di 

sebagian kecil sisi kehidupan masyarakat tetapi juga memiliki dampak negatif 

yang besar bagi masyarakat yang terlibat konflik dan masyarakat sekitarnya 

bahkan perusahaan itu sendiri. Sehingga teori-teori konflik yang di bangun selama 

ini oleh tokoh-tokoh teori konflik menunjukkan bahwa teori itu di satu sisi masih 

relevan dengan konteks Mesuji saat ini sedangkan di sisi lain tidak relevan lagi, 

tidak relevannya bahwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan 

perkebunan kelapa sawit terjadi karena dalam melaksanakan perannya sebagai 

fasilitator pengembangan perkebunan kelapa sawit, pemerintah gagal 

memprioritaskan kepentingan pemilik tanah dan tidak melakukan tugasnya 

dengan baik dalam menyelenggarakan pembangunan khususnya peningkatan di 

bidang ekonomi. Pemerintah lebih mengutamakan pihak investor dengan modal 

besar sehingga akibat dari penguasaan tanah oleh investor ini masyarakat 

kehilangan sumber penghidupan yang semestinya.  

 


