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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

1.  Latar Belakang Masalah 
 

 

Menurut Pudyatmoko (2009:1) negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu 

kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk 

bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang 

berdaulat. Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : 

1. Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah 

tertentu. 
 

2.  Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan 

kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 
 

3. Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang 

berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang 

menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan. Tugas negara 

menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu Negara Kesejahteraan atau 

Social Service State), adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk 

memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya 

berdasarkan keadilan dalam suatu Negara Hukum. 

 
 

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem 

ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan 

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang 

ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah 

menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada 

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan 

untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan 
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kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan 

kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13). Osborne dan 

Gaebler (terjemahan Rasyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah 

yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas 

pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. 

Antara pemerintah dengan masyarakat terdapat suatu hubungan (Ndraha, 2011:46), 

dimana ada masyarakat di sana pula pemerintah diperlukan. Hubungan ini lebih 

didasarkan pada suatu interaksi antara yang menyediakan atau memberikan 

produk dengan yang membutuhkan atau menerima produk. Pemerintah adalah 

semua badan memproduksi, mendistribusi atau menjual alat pemenuh kebutuhan 

rakyat berbentuk jasa publik dan layanan civil, sedangkan masyarakat yang 

mempunyai hak untuk mendapatkan, menerima dan menggunakan produk dari 

pemerintah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Layanan publik berfungsi 

mendukung jasa publik yang merupakan produk yang menyangkut kebutuhan 

hidup orang banyak atau kepentingan umum seperti air minum, jalan raya, listrik, 

telepon, di mana proses produksinya disebut pelayanan publik. Layanan publik 

diproduksi dan dijualbelikan dibawah kontrol pemrintah. Sedangkan layanan civil 

adalah hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang, lepas dari suatu kewajiban. 

Layanan civil tidak diperjualbelikan, penyediaannya dimonopoli dan merupakan 

kewajiban pemerintah dan tidak boleh diprivatisasikan.  

 

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling 

utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya 

memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan 

kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-

hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. 

Menyadari nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara 

ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam konstitusi, Pasal 33 Ayat (3) 

Undang – Undang Dasar 1945, “Bumi , air dan kekayaaan alam yang terkandung 
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didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia 

juga terungkap dalam  Undang - Undang Pokok Agraria yang menyatakan adanya 

hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah. Namun  kata „dikuasai‟ 

dalam pasal 33 UUD 1945 tidak menunjukkan Negara adalah pemiliknya. Pada 

penjelasan umum UUPA Tahun 1960, dinyatakan bahwa Negara (Pemerintah) 

hanya menguasai tanah. Pengertian tanah „dikuasai‟ bukan berarti „dimiliki‟, 

tetapi kewenangan tertentu yang diberikan kepada Negara sebagai organisasi 

kekuasaan. Hal ini dirumuskan secara tegas di dalam Pasal (2) Ayat (2) UUPA 

bahwa kewenangan Negara adalah : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peraturan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; 

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) 

bumi, air dan ruang angkasa. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbutan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya, segala sesuatunya dengan tujuan untuk 

mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan 

makmur. 
 

 

Sebagai sebuah daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), Kabupaten Mesuji resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 49 Tahun 2008 dan secara yuridis berdiri sejak tanggal 26 November 2008 

pada saat undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten Mesuji 

Propinsi Lampung tersebut disahkan. Pembentukan Kabupaten Mesuji ini 

didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu untuk mempercepat proses 
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pembangunan di berbagai bidang, memperpendek rentang kendali dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan secara teknis administratif sangat 

memenuhi persyaratan untuk pembentukan suatu daerah otonomi baru. 

Kabupaten Mesuji merupakan Daerah Otonomi Baru  dengan luas wilayah kurang 

lebih 2.304,15 Km persegi dan jumlah penduduk sekitar 200.405 jiwa (Data 

EPDOB Kabupaten Mesuji  Triwulan IV Tahun 2012),  kini dihadapkan pada 

tantangan untuk mewujudkan cita-cita seperti yang dicetuskan oleh para inisiator 

pembentukan Kabupaten ini dan tujuan hakiki dari terbentuknya suatu 

pemerintahan (pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat) yang pada 

akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang. Dengan segenap 

potensi yang dimilikinya, tercapai tidaknya tujuan tersebut kini tergantung dari 

bagaimana pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi 

pemerintahan mampu berjalan dengan baik dan juga ditentukan oleh partisipasi 

masyarakat Kabupaten Mesuji sendiri.  

Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara) di 

hadapkan dengan asasi warga negara  khususnya hak milik individu dan hak 

komunal (tanah ulayat). Mencermati konflik pertanahan di Indonesia yang terus 

meningkat, akar permasalahnnya terletak pada benturan antara hak menguasai 

Negara (HMN) dengan hak asasi manusia (HAM) yang memiliki kewenagan 

tunggal yang sangat besar untuk mengelola pembagian, penguasaan, pemanfaatan, 

dan peruntukan tanah harus berhadapan dengan hak asasi yang melekat pada 

rakyatnya sendiri, rakyat yang sudah ada sebelum negara ini ada, melekat pada 
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dirinya sejumlah hak asasi seperti hak hidup, hak ekonomi, hak politik, hak sosial, 

hak budaya dan hak ekologi. 

Menurut Erwiningsih (2009:2) masalah penggunaan tanah yang timbul di 

Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor hukum maupun faktor 

lain, diantaranya : 

1. Sekitar 70% penduduk masih mengantungkan hidupnya sebagai petani, 

dimana ketersediaan lahan tanah merupakan modal pokok yang diharapkan. 

2. Kepadatan penduduk, khususnya dipulau Jawa tidak diimbangi dengan usaha 

pemerataan penyebaran penduduk dan lapangan kerja. 

3. Gagalnya pelaksanaan reformasi agraria karena kendala dana dan politik. 

4. Lemahnya kebijakan di bidang pertanahan ditunjukkan dengan kurang 

lengkapnya peraturan perundang-undangan dan belum maksimalnya 

penegakkan hukum. 

5. Kebijakan peruntukan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum 

ataupun bisnis sering dihadapkan pada masalah legalitas hak antara 

masyarakat yang telah terlebih dahulu menguasai dan menggunakan tanah 

dengan pelaku pembangunan yang muncul kemudian. Demikian pula 

manakala pembebasan dilakukan, masalah penetapan batas tanah, proses 

pembebasan dan besarnya ganti rugi seringkali menyimpang dari aturan 

maupun kesepakatan yang telah dicapai. 
 

 

Kabupaten Mesuji akhir-akhir ini ramai menjadi topik pembicaraan di berbagai 

kalangan karena masalah sengketa pertanahan, salah satunya sengketa dan konflik 

pertanahan terhadap areal Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 45 Sungai 

Buaya Kabupaten Mesuji. Berdasarkan  pengumpulan  dokumen dari Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji bahwa  Kawasan Hutan Produksi 

(KHP) Register 45 Sungai Buaya yang terletak di areal PT. Silva Inhutani 

Lampung seluas 43.100 Ha. Kawasan Reg 45 Sungai Buaya adalah Kawasan 

Hutan Tanaman Industri (HTI) yang pengelolaanya sesuai Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan RI No. 93 / KPTS-II / 1997 tanggal 17 Februari 1997 adalah 
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kepada PT. SILVA Inhutani Lampung seluas 43.100 Ha dengan jangka waktu 45 

tahun sejak tanggal 07 Oktober 1991 s/d 07 Oktober 2036 yang terletak di 

Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung.  

Menurut Nyoman Nurjaya (2005:35) menjelaskan kebijakan agraria di sektor 

kehutanan yang terjadi masa lalu telah menyebabkan eksploitasi sumber daya 

hutan. Meski ia mengakui bahwa kebijakan tersebut telah memberi kontribusi bagi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsesi seperti 

HPH, HPHTI, HTI,HPHH, HTI mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi 

nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, 

menggerakan roda perekonomian. Meski demikian , di sisi yang lain, pemberian 

konsesi-konsesi kepada pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) juga menimbulkan bencana nasional, karena 

kerusakan sumber daya hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak 

terawasi secara konsisten selain menimbulkan kerugian ekologi yang tak terhitung 

nilainya, juga menimbulkan kerusakan sosial dan budaya, termasuk pembatasan 

akses dan penggusuran hak-hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik atas 

pemanfaatan sumber daya hutan. 

 

Lahirnya berbagai UU Sektoral seperti UU Perkebunan, UU Kehutanan 

berimplikasi pada semakin beragamnya aturan tentang pengelolaan sumber-

sumber agraria. Konflik agraria yang terus meningkat tentu tidak dapat dipisahkan 

dari rangkaian produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara di sektor agraria, 

misalnya penetapan berbagai jenis hak tertentu atas tanah dan kekayaan alam yang 

ada didalamnya. Berbagai jenis hak diperkenalkan di era orde baru antara lain Hak 

Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri (HPHTI), Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain.  

Menurut Surat Harian Kompas  Tanggal  6 Februari 2011, sekitar 133,6 juta Ha 

dari 187,9 Ha atau 71,1 persen luas daratan Indonesia masuk dalam kawasan 

hutan. Dari luasan tersebut sedikitnya terdapat 33.000 desa definitif yang masuk 

ke dalam kawasan hutan. Kondisi kawasan kehutanan  di Lampung saat ini juga 
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didominasi oleh konflik-konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan 

pemerintah. Klaim terhadap status kepemilikan lahan dan akses pengelolaan 

merupakan tema konflik di kawasan hutan. Salah satu konflik pengelolaan 

kawasan hutan terpanjang di Lampung adalah konflik di kawasan Hutan Produksi 

di Register 45 Kabupaten Mesuji Lampung 

Dampak krisis ekonomi dimasa itu juga dialami oleh  PT Sylva selaku pemegang 

izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di Register 45. Krisis 

ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir dekade 90-an menjelang reformasi 

menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan tak terkecuali yang bergerak di 

wilayah kehutanan tergoncang, tak terkecuali PT Sylva Inhutani. Akibat krisis 

banyak terjadi penelantaran tanah-tanah yang menjadi konsesi hak.  

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan rekomendasi Tim Gabungan 

Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji yang disampaikan pada tanggal 16 Januari 

2012 di Jakarta yang terkait dengan peristiwa sengketa lahan di Hutan Produksi 

Tetap Register 45 Sungai Buaya antara pemegang izin HPHTI PT. Silva Inhutani 

Lampung dengan masyarakat asli Mesuji menyebutkan bahwa konflik di Register 

45 adalah konflik penguasaan dan pengelolaan hutan tanaman industri yang sejak 

lama telah menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. 

Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, tidak terkoordinasi, minimalnya 

pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban, 

menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, 

beroperasinya spekulan tanah telah menyebabkan persengketaan yang ada di 

Register 45 terus terjadi dan tidak pernah tuntas diselesaikan 
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Perkembangan terakhir jumlah perambah register 45 Sungai Buaya Kabupaten 

Mesuji  yang menduduki  lahan kawasan tersebut saat ini seperti gambar berikut 

ini :  

Gambar I. Peta Areal PT. Silva Inhutani Lampung Register 45 Sungai Buaya Yang Di 

Klaim oleh masyarakat. 

 
 

Sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Produksi 

Tetap (HPT) Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji merupakan hutan yang 

dikuasai negara, peruntukannya untuk siapa dan untuk apa diatur oleh pemerintah, 

dan tidak untuk bertempat tinggal, mengolah lahan, menebang dan membakari 

pohon,  memperjualbelikan lahan, dan melakukan kegiatan lainnya yang merusak 

hutan di wilayah Hutan tanpa izin Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji Data 

Asal Perambah Hutan Register 45 adalah sebagi berikut : 

 

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mesuji Januari 2013  
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Tabel 2. Data Asal Perambah  Hutan Kawasan Register 45 Sungai Buaya 

Kabupaten Mesuji 
 

No Kabupaten Jumlah Keterangan 

 

1 Mesuji  3.529  Warga sekitar Reg 45  

2 Tulang Bawang  1.725  Luar mesuji  

3 Lampung Tengah  949  Luar mesuji  

4 Oki  745  Luar mesuji  

5 Lampung Timur  721  Luar mesuji  

6 Tulang Bawang Barat  437  Luar mesuji  

7 Lampung Selatan  400  Luar mesuji  

8 Lampung Utara  102  Luar mesuji  

9 Way Kanan  72  Luar mesuji  

10 Tanggamus  70  Luar mesuji  

11 Pringsewu  70  Luar mesuji  

12 Lampung Barat  18  Luar mesuji  

 Total  8.938   
 

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mesuji Januari 2013  

Permasalahan perambah hutan merupakan hal rumit, yang tidak hanya 

menyangkut masalah lingkungan fisik saja, tetapi juga masalah sosial budaya 

masyarakat. Terdapat korelasi antara hutan dan manusia. Hutan merupakan 

sumber protein dan energi bagi manusia. Hasil Kongres Sedunia ke VIII tahun 

1978 menyebutkan bahwa, setengah dari penduduk bumi ini masih dan akan terus 

menggantungkan hidupnya dari produksi hutan. Di sisi lain, kesalahan dan 

kekurangarifan manusia untuk mengeksploitasi hutan berpengaruh pada 

kehidupan manusia selanjutnya. (Suara Pembaruan Online tanggal  9 November 

1996). 

Masyarakat Moro-moro, Register 45, Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi 

Lampung adalah salah satu entitas  masyarakat  di kawasan Hutan produksi 



10 

 

 

 

Register 45 yang merasakannya beratnya menghadapi tekanan dan berbagai 

tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat Moro-Moro 

adalah entitas masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan di era krisis ekonomi 

yakni pada akhir tahun 1996 karena melihat penelantaran tanah, kebutuhan 

ekonomi akibat krisis menyebabkan mereka masuk dan memproduktifkan tanah 

tersebut.   

Selama periode 1996 sampai sekarang masalah-masalah administrasi 

kependudukan menjadi masalah yang krusial. Keberadaan Masyarakat Moro-

Moro dianggap “ilegal” oleh perusahaan dan pemerintah, mereka distigma sebagai 

perambah kawasan hutan. Hampir semua warga tidak memiliki KTP. Pengalaman 

berbagai konflik pengelolaan sumber-sumber agraria seringkali berimplikasi pada 

terabaikannya hak-hak warga negara. 

Konflik agraria ini bukan hanya berdimensi kekerasan, tetapi lebih jauh konflik 

tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak konstitusional warga negara. 

Pemerintah daerah mengabaikan hak-hak konstitusional ribuan orang di kawasan 

ini akibat konflik agraria yang menyelimutinya.Terabaikannya hak-hak 

konstitusional masyarakat moro-moro juga berimplikasi pada pengabaian hak-hak 

yang ditur dalam undang-undang atau legal right.  Beberapa pengabaian hak-hak 

warganegara yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :  
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Tabel 2 : Kategori Hak yang diabaikan 
 

 

No Kategori Hak 

Konstitusional 

Kategori Legal Right Keterangan 

 

1 Hak untuk Tidak 

Mendapatkan Perlakuan 

Diskriminatif 

sebagaimana diatur dalam  

Pasal 28 D ayat (1) dan (4), 

Pasal 28 H ayat (2),  UUD 

1945 

Hak atas dokumen 

kependudukan seperti 

diatur dalam UU No 23 

Tahun 2006 

Implikasinya ribuan 

orang selama 

belasan tahun tidak 

lagi memiliki Kartu 

tanda Penduduk dan 

berbagai dokumen 

kependudukan 

lainnya seperti kartu 

keluarga, akta 

kelahiran dll 

2 Hak Untuk mendapatkan 

perlakuan sama di dalam 

hukum danPemerintahan 

sebagaimana diatur dalam  

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D 

ayat (1) dan (3), Pasal 28 I 

ayat (1) dan (2) UUD 1945 

Hak untuk ikut memilih 

dan dipilih  

Selama 7 kali 

pemilihan umum 

dari berbagai level 

mereka tidak dapat 

ikut serta Karena 

tidak terdaftar 

sebagai pemilih 

akibat persoalan 

administrasi 

kependudukan  

3 Hak Atas Kesehatan 

sebagaimana diatur dalam  

Pasal 28B ayat (2), Pasal 34  

ayat (3) UUD 1945  

Hak atas layanan 

kesehatan dasar seperti 

diatur dalam UU 

Kesehatan dan Uu 

Perlindungan Anak 

Ratusan anak selama 

belasan tahun tidak 

mendapatkan 

layanan kesehatan 

dasar seperti 

Posyandu Imunisasi 

dll 

4 Hak atas pendidikan 

sebagaimana diatur dalam  

Pasal 31 ayat (1) dan (2), 

UUD 1945 

Hak atas pendidikan dasar 

seperti diatur dalam UU 

Pendidikan nasional dan 

UU Perlindungan anak 

Ratusan anak tidak 

mendapatkan 

layanan pendidikan 

dasar yang memadai   
 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, keberadaan warga di Moro-moro 

yang tinggal di Kawasan Hutan Register 45 yang hak pengelolaanya dikuasai oleh 

PT. Sylva Inhutani Lampung menyebabkan masyarakat harus menyandang 

predikat “perambah” dan “masyarakat illegal”. tidak diakui pemerintah. 

Konsekuensinya hak –hak konstitusional mereka sebagai warga negara secara 

sengaja diabaikan. Tidak memiliki KTP, berbagai dokumen kependudukan 
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lainnya, kehilangan hak-hak politiknya dalam setiap, akses pendidikan dan 

kesehatan dasar yang memadai adalah konsekuensi berdiam di Kawasan Hutan 

Produksi Register 45. 

UUD 1945 juga secara tegas telah melarang berbagai tindakan diskriminasi 

sebagaimana tercermin  pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I 

ayat (2). Hal yang sama juga tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga tidak membenarkan diskriminasi 

berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, 

status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Ironisnya konstitusi 

yang didalamnya terdapat berbagai  pasal yang melindungi hak-hak konstitusional 

warganegara tidak pernah dirasakan oleh ribuan masyarakat Moro-Moro.  

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menegaskan, bahwasannya setiap orang berhak 

atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (2) 

yang menyatakan  bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.  Sesuai dengan prinsip kontrak 

sosial maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri 

bertimbal-balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. 

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menunjukkan tanggung jawab negara dalam 

penghormatan,perlindungan dan pemenuhan HAM. Sedangkan Pasal 28I ayat (5) 

menegaskan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis.  Di samping jaminan hak asasi manusia 
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yang diatur dalam konstitusi, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan 

jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945. Konstitusi kita juga memuat 

ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi 

Warga Negara, misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan lain-lain 

yang menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak-hak  tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas kirannya menjadi penting untuk meneliti relasi 

pemerintah dan rakyat dalam kasus perambahan hutan di Kawasan Hutan 

Produksi Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji dalam kaitannya dengan 

tanggung jawab pemerintah daerah terhadap  pengabaian hak-hak konstitusional 

Masyarakat  Moro-Moro Register 45 untuk memberikan perlindungan dan 

mewujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

 

2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni : 

a. “Bagaimana relasi pemerintah dan rakyat dalam kasus perambahan hutan di 

Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji dalam 

kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap  pengabaian 

hak-hak konstitusional yang dilakukan pemerintah daerah terhadap 

Masyarakat  Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung.   

b. Langkah-langkah apa sajakah  yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya 

menanggulangi konflik di Moro-Moro Kabupaten Mesuji. 
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3.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji dan menjelaskan  Relasi Pemerintah Dan Rakyat Dalam 

Kasus Perambahan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai 

Buaya Kabupaten Mesuji dalam kaitannya dengan pengabaian hak-hak 

konstitusional yang dilakukan pemerintah daerah terhadap Masyarakat 

Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung.  

b. Untuk mengkaji dan menjelaskan  Langkah-langkah yang dilakukan oleh 

Pemerintah dalam upaya menanggulangi konflik di Moro-Moro Kabupaten 

Mesuji. 

4. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan  Penelitian dalam hal ini adalah : 

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan 

pemikiran terkait Relasi Pemerintah Dan Rakyat Dalam Kasus 

Perambahan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya 

Kabupaten Mesuji.  

b. Secara praktis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan 

pemikiran  kepada masyarakat Moro- Moro untuk dapat memperjuangkan 

pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan jalan keluar bagi masyarakat , pemerintah dan pihak swasta 

untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama belasan 

tahun. 


