
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian bab-bab sebelumnya dalam tulisan ini, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Konflik yang terjadi di Kabupaten Mesuji adalah murni konflik antara 

masyarakat dengan perusahaan pemilik modal. Perusahaan sebagai pemegang 

HGU harus bersikap kooperatif dengan memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat yang ada di sekitar lokasi perusahaan, dengan memberikan 

lapangan kerja bagi mereka dalam rangka peningkatan ekonomi. 

2. Jika sungguh-sungguh ingin mengakhiri konflik yang terjadi sampai saat ini, 

semua pihak baik itu pemerintah, perusahaan dan masyarakat terbuka dan 

duduk bersama untuk menyelesaikan konflik ini secara transparan. Konflik 

yang muncul dalam proses pembebasan lahan sebagai prasyarat memperoleh 

HGU, konflik ini tidak terselesaikan secara baik, sehingga terakumulasi dengan 

konflik-konflik lain yang terjadi sebelumnya. 

3. Dari konflik yang terjadi ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

oleh oknum tertentu dengan menjual tanah milik negara kepada para pendatang 

bahkan tanah milik warga kepada perusahaan, yang mengakibatkan kerugian 

yang cukup besar bagi masyarakat maupun negara. Artinya penyebab utama 

konflik ini sangat kompleks, mulai dari distribusi tanah yang tidak adil, 
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tuntutan ekonomi yang mendesak dan pemahaman yang minim akan fungsi 

tanah. 

4. Telah terjadi pelanggarah HAM berat dari konflik pemilikan tanah antara 

warga masyarakat dengan pihak kemananan. Karena ada korban penembakan 

dari pihak keamanan kepada masyarakat dengan meninggalnya beberapa orang 

dalam konflik ini. 

5. Dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat sangat besar dalam berbagai 

bidang kehidupan sebaliknya dampak yang dialami oleh perusahaan adalah 

kerugian materi. Masyarakat sudah merasa bosan dengan keadaan yang tidak 

menentu seperti ini, masyarakat hanya menginginkan suasana kembali aman 

dan mereka dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

6. Secara umum dampak yang terjadi dari konflik ini, masyarakat semakin solid 

dan bersatu berjuang mempertahankan tanah yang mereka miliki dengan 

melakukan perlawanan kepada perusahaan maupun pemerintah. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah dalam hal ini BPN dan Menteri Kehutanan agar melakukan 

peninjauan kembali HGU yang sudah diberikan dengan menyesuaikannya di 

lapangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemilikan lahan. 

2. Kepada pemerintah Pusat dan Provinsi agar melakukan audit terhadap 

perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Mesuji. 
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3. Kepada pemerintah agar dapat menyelesaikan konflik ini sehingga suasana 

kembali damai, khusunya masyarakat di sekitar lokasi PT. BSMI dan Register 

45 agar masyarakat dapat bekerja dan mencukupi kebutuhan hidupnya. 

 


