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Oleh 

Galih Ramadhan 

 

 

 

Konflik di Register 45 kabupaten Mesuji merupakan konflik penguasaan dan 

pengelolaan hutan tanaman industri yang sejak lama telah menjadi silang 

sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Konflik tersebut 

sampai saat ini belum terselesaikan secara tuntas. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui persepsi dua pasangan bakal calon kepala daerah terhadap 

konflik agraria register 45 mesuji menjelang pemilihan kepala daerah tahun 

2017. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan analisis 

kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan 

persepsi elit politik lokal bakal calon kepala daerah terhadap konflik agraria 

register 45 mesuji menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2017. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa persepsi elit politik lokal bakal calon kepala 

daerah terhadap konflik agraria register 45 menjelang pemilihan kepala 

daerah tahun 2017 meliputi pengetahuan bakal calon kepala daerah mengenai  

konflik agraria register 45 Mesuji, motivasi bakal calon kepala daerah jika 

terpilih akan memprioritaskan penyelesaian konflik agraria dalam setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan, dan pengalaman dari bakal calon 

terkait konflik agraria Register 45 Mesuji yang menghasilkan respon bakal 

calon terhadap konflik meliputi penyebab konflik, penyebab tidak 

terselesaikannya konflik, pihak yang berwenang dalam penyelesaian konflik 

dan sikap elit politik lokal bakal calon kepala daerah terhadap konflik agraria 

Register 45 Mesuji jika terpilih dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 

2017 mendatang. 
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ABSTRACT 

 

 

 

PERCEPTION OF LOCAL POLITICAL ELITE CANDIDATE WILL HEAD 

OF REGIONAL AGRARIAN CONFLICT OF REGISTERS 45 MESUJI LEAD 

REGIONAL HEAD ELECTION YEAR 2017 

 

 

 

 

By 

Galih Ramadhan 

 

 

 

Conflict in Register 45 counties Mesuji constitute a conflict of control and 

management of industrial forests that have long become a cross disputes between 

investors, communities, and governments. The conflict until now has not been 

solved completely. The research objective was to determine the perception of the 

two pairs of candidates of regional head of the agrarian conflict register 45 

Mesuji ahead of the local elections in 2017. This research use descriptive 

research type with qualitative analysis for this study aims to assess and describe 

the perception of the local political elite candidates of regional head the agrarian 

conflicts registers 45 Mesuji ahead of the local elections in 2017. the results 

showed that the perception of the local political elite candidates of regional head 

of the agrarian conflict registers 45 ahead of the local elections in 2017 include 

knowledge of candidates of regional head of the agrarian conflict registers 45 

Mesuji, motivation prospective head region if elected would be to prioritize the 

completion of the agrarian conflict in decision-making and policy, and experience 

of prospective candidates associated agrarian conflicts Register 45 Mesuji that 

produces the response of candidates to the conflict include the cause of the 

conflict, the cause is not solved, the conflict, the authorities in the settlement 

conflict and the attitude of the local political elite prospective regional head of the 

agrarian conflict Register 45 Mesuji if elected in local elections in the year 2017. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

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 kondisi yang memungkinkan setiap 

anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai 

kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13) 

 

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. 
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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 kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan 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‟ 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: 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peraturan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; 

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

bumi, air dan ruang angkasa. 

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

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

alam yang terkandung di dalamnya, segala sesuatunya dengan tujuan untuk 

mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan 

makmur. 
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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 Provinsi Lampung tersebut 

disahkan. Pembentukan Kabupaten Mesuji ini didasarkan pada berbagai 

pertimbangan, yaitu untuk mempercepat proses pembangunan di berbagai 

bidang, memperpendek rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat dan secara teknis administratif 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 dengan 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) Dengan segenap potensi yang dimilikinya, 

tercapai tidaknya tujuan tersebut kini tergantung dari bagaimana 

pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi 

pemerintahan  

 

Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara) 

dihadapkan dengan asasi warga negara khususnya hak milik individu dan 

hak kromunal (tanah ulayat). Mencermati konflik pertanahan di Indonesia 
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yang terus meningkat, akar permasalahannya terletak pada benturan antara 

hak yang menguasai Negara (HMN) dengan hak asasi manusia (HAM) 

yang memiliki kewenangan tinggal 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. 

 

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

sektor kehutanan yang terjadi masa lalu telah menyebabkan eksploitasi 

sumber daya hutan. Meski kebijakan tersebut telah memberikan 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, menggerakkan 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. 

 

Lahirnya berbagai UU Sektoral seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang kehutanan berimplikasi pada semakin beragamnya aturan tentang 

pengelolaan sumber-sumber daya agraria. Konflik agraria yang terus 

meningkat tentu tidak dapat dipisahkan dari rangkaian produk kebijakan 
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yang dihasilkan oleh negara di sektor agraria, misalnya penetapan berbagai 

jenis hak tertentu atas tanah dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. 

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 Indonesia saat ini juga didominasi oleh konflik-konflik antara 

masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah. Klaim terhadap status 

kepemilikan lahan dan akses pengelolaan merupakan tema konflik di 

kawasan hutan.  

 

Contohnya saja, konflik agraria yang terjadi di kampung perkebunan 

Kejatek, di wilayah kaki pegunungan Argopuro arah barat Jember. 

Kampung ini terletak di antara 2 (dua) desa: Pakis dan Suci, di Kecamatan 

Panti. Sebagai kampung perkebunan, Ketajek merupakan penghasil 

tanaman kopi dan kakao. Konflik yang terjadi secara berkepanjangan dari 

masa orde baru ini berupa konflik klaim penguasaan dan pemilikan hak 

atas lahan antara masyarakat dengan perkebunan. Sementara ini, kampung 

perkebunan ini dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) milik 

pemerintah kabupaten Jember, sedangkan masyarakat yang tinggal di 
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wilayah tersebut sebagai petani tidak mendapatkan kejelasan atas 

penyelesian konflik hak atas tanahnya.  

 

Contoh lain, konflik agraria yang terjadi di nagari Kinali, kecamatan 

Kinali, kabupaten Kesaman Barat, provinsi Sumatera Barat. Konflik 

agraria ini bermula ketika Komunitas Nagari Kinali memprotes ketujuh 

buah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah mereka dari 

tahun 1990 sampai 2006. Lebih dari 50 kali aksi-aksi kolektif untuk 

menyatakan tuntutan dan penekanan telah mereka lakukan, pada umumnya 

diarahkan kepada perusahaan-perusahaan perkebun-an. Sebanyak 76,0% 

aksi -aksi kolektif tersebut dilakukan semenjak bulan Juni 1998. 

 

Aksi-aksi kolektif tersebut mereka lakukan untuk memperjuangkan dua 

hal. Pertama, ninik mamak setempat beserta anggota kaumnya menuntut 

kebun plasma kelapa sawit kepada perusahaan-perusahaan. Kedua, pada 

umumnya perusahaan perkebunan kelapa sawit telah membangun kebun 

plasma, tetapi dalam hal ini, ninik mamak Nagari Kinali menuntut 

perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut untuk mengkonversi 

(menyerah -kan) kebun plasma kelapa sawit yang telah dibangun oleh 

perusahaan inti dan telah mulai berproduksi. 

 

Konflik antara penduduk Nagari Kinali dengan perusahaan-perusahaan 

perkebunan kelapa sawit terjadi karena dalam melaksanakan perannya 

sebagai fasilitator pengembangan perkebunan kelapa sawit, pemerintah 

kabupaten Pasaman gagal memprioritaskan kepentingan pemilik tanah 

ulayat dan tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam 
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menyelenggarakan pembangunan Perkebunan Inti Rakyat di Nagari Kinali. 

Setelah gagal memprioritaskan kepentingan pemilik tanah ulayat, 

pemerintah kabupaten setempat tidak melakukan upaya untuk 

mengabulkan permintaan pemilik tanah tersebut, walaupun mereka telah 

berjanji ketika proses pengadaan tanah berlangsung. 

 

Contoh selanjutnya, konflik agraria yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara 

Barat. Konflik bermula dari dikeluarkannya ijin pertambangan emas oleh 

Bupati Bima Ferry Zulkarnaen No. 188.45/357/004/2010 tentang Izin 

Eksplorasi Pertambangan Emas di Kecamatan Sape dan Kecamatan 

Lambu yang diberikan kepada 2 perusahaan tambang, PT Sumber Mineral 

Nusantara dan PT Indo Mineral Citra Persada seluas 24.980 hektar. 

 

Insiden terjadi saat polisi membubarkan paksa aksi pendudukan Pelabuhan 

Sape oleh warga yang mengatasnamakan diri Front Rakyat Anti Tambang 

(FRAT). Warga yang mayoritas berasal dari Kecamatan Lambu tersebut 

menuntut agar izin usaha pertambangan (IUP) bagi PT SMN dicabut 

karena pertambangan emas hanya akan merusak sumber mata air warga. 

Insiden mengakibatkan 2 warga meninggal dunia yaitu Arif Rahman dan 

Syaiful, keduanya merupakan warga desa Suni, Kecamatan Lambu, 

Kabupaten Bima. 

 

Begitupun konflik yang terjadi di wilayah hutan Register 45, Kabupaten 

Mesuji. Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan rekomendasi 

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji yang disampaikan 

pada 16 januari 2012 di Jakarta yang terkait dengan peristiwa sengketa 
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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 terselesaikan. 

 

Konflik hutan register 45 di Kabupaten Mesuji merupakan konflik antara 

Pemerintah, PT SIL, dan Masyarakat. Pada tanggal 7 Oktober 1991 keluar 

SK Menhut No. 688/Kpts-11/1991 Menteri Kehutanan memberikan izin 

percobaan penanaman kepada PT.Silva Inhutani Lampung (PT.SIL) di 

Register 45 seluas 10.000 Ha. Pada tanggal 22 November 1993 keluar SK 

Menteri Kehutanan No.785/kpts-II/1993 tentang penetapan kelompok 

hutan register 45 Sungai Buaya yang terletak di Kabupaten Dati II 

Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 43.100 Ha 

sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi produksi. Pada tanggal 29 Juni 

1994 dikeluarkan Surat Dirjen PH No.1727/IV-PPH/1994 tentang 

perluasan areal HTI seluas 10.500 Ha. Pada tanggal 17 Februari 1997 

keluar SK Menteri Kehutanan No.93/kpts-II/1997 tentang pemberian Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 43.100 Ha 
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kepada PT. Silva Inhutani Lampung. (Ir. Umar Rasyidi, MS – Kadishutbun 

Mesuji) 

 

Sesuai dengan Undang-Undang 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 tempat 

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 KabupatenMesuji 

Data Asal masyarakat yang menempati kawasan hutan Register 45 adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel  1. Data asal masyarakat yang menempati kawasan Hutan Register 

45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji 

No Kabupaten Jumlah Keterangan 

1 Mesuji 3.529 

warga sekitar register 

45 

2 Tulang Bawang 1.725 Luar Mesuji 

3 Lampung Tengah 949 Luar Mesuji 

4 Lampung Timur 721 Luar Mesuji 

5 

Tulang Bawang 

Barat 437 Luar Mesuji 

6 Lampung Selatan 400 Luar Mesuji 

7 Lampung Utara 102 Luar Mesuji 

8 Way Kanan 72 Luar Mesuji 

9 Tanggamus 70 Luar Mesuji 

10 Pringsewu 70 Luar Mesuji 
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11 Lampung Barat 18 Luar Mesuji 

12 Luar Lampung 745 Luar Mesuji 

Total 8.838   

 

Suber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mesuji 

 

Dalam penelitian sebelumnya skripsi yang berjudul “Isu Konflik Register 

45 dan Dampaknya terhadap Kebijakan Penyelesaian Konflik” oleh Jeffri 

Nuansa (2014), permasalahan dari penelitian tersebut adalah konflik yang 

terjadi di wilayah register 45 yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah 

ini membuat adanya berbagai dampak yang ditimbulkan seperti adanya 

tindak kekerasan, mulai dari kekerasan fisik yang mengakibatkan korban 

nyawa, pengusiran warga dari kawasan Register 45, intimidasi dan juga 

pelanggaran berbagai hak-hak konstitusional warga negara. Salah satunya 

yaitu persoalan KTP sehingga mereka tidak bisa mendapatkan KTP 

sehingga mereka tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. 

 

Penelitian tersebut menggunakan teori Good Corporate Governance yang 

menekankan pada sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki 

tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan 

nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Ditunjang dengan 

teori coperate sosial responsibility, teori konflik dan teori pembangunan. 

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif yang 

didasarkan pada kualitatif. 

 

Hasil penelitian tersebut membandingkan bagaimana kaitannya teori Good 

Corporate Governance dan teori corporate social responsibility dengan 
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hubungan antar pemerintah(kebijakan yang telah dibuat), PT Silva 

Inhutani, dan masyarakat yang bertempat di kawasan Register 45 mesuji. 

 

Berbeda dengan tesis yang berjudul “Relasi Pemerintah dan Rakyat dalam 

Kasus Perambahan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai 

Buaya Kabupaten Mesuji”, karya Ahmad Mahmudi (2013), permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah pengabaian hak-hak 

konstitusional masyarakat yang menempati wilayah Register 45 sebagai 

warga negara. Hak-hak konstitusional meliputi hak atas dokumen 

kependudukan(KTP, akte kelahiran, dll), hak untuk dipilih dan memilih, 

hak atas layanan kesehatan, dan hak atas layanan pendidikan dasar. 

 

Penelitian tersebut menggunakan teori hubungan pemerintahan dengan 

rakyat, ditunjang dengan teori Abraham Maslow mengenai kebutuhan 

manusia dan teori-teori tentang perambah hutan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif yang di 

dasarkan kualitatif.  

 

Hasil utama dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa:Pemerintah 

Kabupaten, Provinsi dan Kementrian melaksanakan kebijakan pengabaian 

hak-hak konstitusional terhadap warga Moro-Moro berdasarkan 

pemahaman hukum legal formal. 

 

Relasi pemerintah dengan rakyat Moro-Moro, dalam hal ini Pemerintah 

Kabupaten, Provinsi dan Kementrian pusat mempunyai kewajiban untuk 

menghormati, melindungi, memenuhi hak-hak sosial dan politik bahwa 
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rakyat hanya dipandang sebagai constituent yang merupakan kewenangan 

berada di luar dan sekaligus di atas yang mengaturnya, sedangkan rakyat 

yang seharusnya memiliki hak-hak konstitusional warga negara yang 

merupakan hak dasar setiap individu dapat terlaksana akan tetapi 

masyarakat tidak mendapatkan hak-hak tersebut. 

 

Kebijakan pengabaian hak konstitusional masyarakat yang tinggal di 

kawasan Hutan Register 45, lebih dipilih untuk mengamankan 

kepentingan investasi perusahaan-perusahaan besar. 

Pemerintah khawatir ketika masyarakat yang tinggal di kawasan hutan 

diberikan hak-hak konstitusional. 

 

Peran dan sikap pemerintah bahwa perambah hutan di kawasan Register 

45 harus pergi, yang Moro-Moro tidak dipaksakan karena moro-moro 

sudah terlanjur.Dalam menanggulangi konflik di Moro-Moro kabupaten 

mesuji ditemui banyak hambatan yang pada akhitnya menjadi penyebab 

dari kurang berhasilnya penanggulangan terhadap perambah hutan 

tersebut.  

 

Dalam skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian 

Konflik Hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji” karya Harisun (2014), 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah 

permasalahan penyelesaian konflik hutan register 45 yang terkesan lambat, 

karena sudah bertahun-tahun konflik tersebut terjadi tetapi hingga saat ini 

belum terselesaikan. Salah satu faktor penghambatnya mungkin karena 

pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut hanya penyelesaian 
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konflik di permukaannya saja, yang dilihat pemerintah hanya persoalan 

kekerasan, pelaku dan korban, tidak menyentuh pada persoalan agraria. 

 

Penelitian tersebut menggunakan teori Karl Marx tentang konflik yang 

mencakup beberapa pokok bahasan meliputi penyebab terjadinya konflik, 

aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, intensitas konflik, dan 

penyelesaian konflik. Ditunjang dengan teori perubahan dan teori 

kebutuhan manusia.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

 

Hasil utama dalam penelitian tersebut meliputi faktor-faktor penghambat 

penyelesaian konflik Hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji, yaitu: 

Faktor internal, meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia 

pengelola konflik  di internal pemerintah dapat dilihat dari kurangnya 

jumlah personil dan kurangnya pengalaman anggota Tim Terpadu 

penyelesaian konflik yang terjadi dikawasan Hutan Register 45 Mesuji, 

terbatasnya dana yang dianggarkan untuk penyelesaian konflik-konflik 

kehutanan karena dana yang ada lebih diutamakan untuk kepentingan-

kepentingan lainnya dan belu adanya persamaan persepsi dalam upaya 

penegakan hukum antara penegakan hukum antara penegak hukum dengan 

komnas HAM. 

 

Faktor eksternal, meliputi rendahnya kesadaran masyarakat perambah 

terhadap aturan hukum, salah satunya yaitu mereka dengan sengaja 

melanggar hukum dan mengabaikan himbauan-himbauan dari pemerintah 
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untuk tidak tinggal di kawasan hutan, disisi lain PT. Silva Inhutani 

Lampung yaitu adanya budaya kapitalisme yang disebabkan adanya 

kontrol yang sangat besar yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak 

perusahaan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi sehingga 

pemerintah dianggap lebih mengutamakan kepentingan politik dan 

ekonomi daripada kepentingan untuk menyejahterakan masyarakatnya. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang membedakan 

dengan rencana penelitian ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya 

lebih menekankan kepada fungsi pemerintah yang terbilang lambat dalam 

menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di wilayah Register 45 Mesuji 

dengan berbagai masalah yang berlangsung dalam penyelesaian konflik 

agraria di wilayah Register 45 Mesuji. Sedangkan rencana penelitian ini 

lebih kepada Persepsi Elit Politik Lokal Bakal Calon Kepala Daerah 

terhadap konflik agraria register 45 mesuji menjelang pemilihan kepala 

daerah tahun 2017 di kabupaten Mesuji. 

 

Menjelang Pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tahun 2017 

yang akan datang. Tentunya masalah konflik agraria yang terjadi di kawasan 

hutan Register 45 menjadi perhatian bagi para elit-elit politik lokal untuk 

dijadikan objek kampanye dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Mesuji. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana Persepsi Elit 

Politik Lokal Bakal Calon Kepala Daerah terhadap konflik agraria register 45 

mesuji menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2017 di kabupaten Mesuji, 

provinsi Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yakni Untuk 

mengetahui Persepsi Elit Politik Lokal Bakal Calon Kepala Daerah terhadap 

konflik agraria register 45 mesuji menjelang pemilihan kepala daerah tahun 

2017 di kabupaten Mesuji, provinsi Lampung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan 

baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menyumbang pemahaman 

tentangPersepsi Elit Politik Lokal Bakal Calon Kepala Daerah 

Terhadap Konflik Agraria Register 45 Mesuji Menjelang Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. 

 

2. Secara Praktis 

Sebagai bahan kajian bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten 

Mesuji khususnya dalam Persepsi Elit Politik Lokal Bakal Calon 
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Kepala Daerah terhadap  konflik agraria register 45 mesuji menjelang 

pemilihan kepala daerah tahun 2017 di kabupaten mesuji, provinsi 

Lampung. 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan tentang Persepsi 

 

Manusia sebagai mahluk sosial yang sekaligus juga mahluk individual, maka 

terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya 

perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan seseorang menyenangi suatu 

obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. 

Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut 

dengan persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku 

dan penyesuaian ditentukan oleh persepsinya. 

 

Definisi tentang persepsi dapat dilihat dari definisi secara etimologis maupun 

definisi yang diberikan oleh beberapa orang ahli. Secara etimologis, persepsi 

berasal dari kata perception (inggris) berasal dari bahasa latin perception; 

dari percipare yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003:445). 

 

Menurut Leavit dalam Sobur (2003:445-447) persepsi dalam arti sempit 

adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan 

dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana 

seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sobur menyimpulkan, 

bahwa proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan 
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terhadap informasi yang diterimanya, sehingga menghasilkan sebuah bentuk 

tingkah laku sebagai reaksi. 

 

Menurut Mulyana (2000: 168) persepsi merupakan inti dari komunikasi, 

sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan 

penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Selanjutnya Mulyana 

mengemukakan persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan 

mengabaikan pesan lain. 

 

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap 

orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat 

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci 

untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu 

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu 

pencatatan yang benar terhadap situasi. Seperti dikatakan Krech dalam Thoha 

(2000:124) persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan 

menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang kenyataan yang barangkali 

berbeda dari kenyataannya. 

 

Ada banyak definisi yang menggambarkan lebih jelas mengenai persepsi, 

diantaranya John R Wenburg dan William W. Wilmot, persepsi dapat 

didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna. Rudolph F. Verderber 

mendefinisikan persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi . Prian 

Fellows, persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme 

menerima dan menganalisis informasi. Sedangkan J. Cohen mengemukakan 

persepsi adalah sebagai interpretasi bermakna atau sensasi sebagai 
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representatif objek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang tampak 

mengenai apa yang di luar sana (Mulyana, 2000: 168). 

 

Rakhmat (2002: 42- 51) mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman 

tentang suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi, persepsi 

memberikan makna pada stimuli indrawi kita. 

Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor-faktor personal yang 

mempengaruhi persepsi tersebut adalah:  

 

1.  Pengalaman  

Apa yang dialami oleh perseptor. Pengalaman ini biasa diperoleh melalui 

berbagai jalan, diantaranya melalui proses belajar, selain melalui proses 

rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang, baik peristiwa buruk 

maupun baik. 

2. Motivasi  

Seseorang hanya akan mendengar apa yang ia mau dengar, seseorang mau 

melakukan sesuatu jika itu berguna bagi dirinya, oleh karena setiap orang 

mempunyai kepentingan dan keperluan yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. 

2. Pengetahuan  

Pengetahuan seseorang diperlukan untuk suatu kecerdasan persepsi. 

Persepsi ini bisa diukur melalui tingkat pendidikan tinggi dengan 

sendirinya tingkat pengetahuannya pun menjadi luas. 
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Desiderato dalam Rakhmat (2002: 51) mengemukakan bahwa persepsi adalah 

pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberi 

makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan 

persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi, walaupun begitu, 

menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tapi 

juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. 

 

Atensi (perhatian) adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli 

menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah 

(Kenneth E Anderson, dalam Rakhmat, 2002: 52). Atensi sangat dipengaruhi 

oleh faktor eksternal dan faktor internal penarik perhatian. Faktor eksternal 

penarik perhatian ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal. 

Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol antara lain: 

gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan pandangan. Sedangkan atensi yang 

disebabkan faktor internal penaruh perhatian adalah faktor-faktor biologis dan 

faktor-faktor sosiopsikologis. 

 

Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas 

disekelilingnya, beberapa prinsip mengenai persepsi sebagaimana 

dikemukakan oleh Mulyana (2000: 75) sebagai berikut : 

1. persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap 

seseorang, objek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu 

berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan 

dengan orang, objek atau kejadian serupa. 
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2. Persepsi bersifat selektif, yaitu setiap manusia sering mendapat 

rangsangan indrawi sekaligus, untuk itu perlu selektif dari rangsangan 

yang penting. Untuk ini atensi suatu rangsangan merupakan faktor utama 

menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut. 

 

3. Persepsi bersifat dugaan, yaitu persepsi bersifat dugaan terjadi oleh 

karena data yang kita peroleh mengenai objek lewat pengindraan tidak 

pernah lengkap. Persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan. 

 

4. Persepsi bersifat evaluatif , yaitu persepsi bersifat evaluatif maksudnya 

adalah kadangkala orang menafsirkan pesan sebagai suatu proses 

kebenaran, akan tetapi terkadang alat indera dan persepsi kita menipu 

kita, sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas 

yang sebenarnya. Untuk itu dalam mencapai suatu tingkat kebenaran 

perlu evaluasi-evaluasi yang seksama. 

 

5. Persepsi bersifat kontekstual, yaitu persepsi bersifat konseptual 

merupakan pengaruh paling kuat dalam mempersepsi suatu objek. 

Konteks yang melingkungi kita  ketika melihat seseorang, sesuatu objek 

atau sesuatu kejadian sangat mempengaruhi struktur kognitif. 

Pengharapan prinsipnya yaitu : 1. Kemiripan atau kedekatan dan 

kelengkapan 2. Kita cenderung mempersepsi suatu rangsangan atau 

kejadian yang terdiri dari struktur dan latar belakangnya. 

 

 



22 
 

Menurut Thoha (2000: 125) ada tiga karakteristik dari orang-orang yang 

dilihat dalam proses persepsi, yaitu: pertama, status orang yang dinilai akan 

mempunyai pengaruh yang besar bagi persepsi orang yang menilai. Kedua, 

orang yang dinilai biasanya ditempatkan dalam kategori-kategori tertentu, hal 

ini untuk memudahkan pandangan-pandangan orang yang menilai, biasanya 

kategori tersebut terdiri dari kategori status dan peranan. Ketiga, sifat 

perangai orang-orang yang dinilai akan memberi pengaruh yang besar 

terhadap persepsi orang lain pada dirinya. 

 

Berdasarkan hal tersebut, di dalam penelitian ini penulis akan mencoba 

mengungkap mengenai aspek-aspek presepsi yang konstruksinya diambil dari 

pendapat-pendapat para ahli di atas. Selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan 

kepentingan penelitian ini. Aspek-aspek persepsi tersebut dirumuskan 

menjadi dua aspek pokok berikut, yaitu: 

 

1. Respons.  

Respons dalam penelitian ini adalah tanggapan yang merupakan 

pemberian makna terhadap informasi yang telah diterimanya yang 

merupakan hasil pegamatan dari suatu objek atau kejadian. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan Leavit dalam Sobur bahwa persepsi adalah 

penglihatan, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu atau 

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.  Krech dalam 

Thoha menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang 

kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang 

barang kali berbeda dari kenyataannya. Desiderato dalam Rakhmat juga 
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mengemukakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, 

peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah makna pada stimulasi inderawi 

(sensory stimuli). 

 

2. Sikap 

Sikap dalam penelitian ini adalah kesadaran yang akan menentukan 

tindakan atau perbuatan-perbuatan yang nyata atau yan mungkin terjadi, 

sebagai tanggapan atas sesuatu. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh 

Sobur bahwa proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan 

pembulatan terhadap informasi yang diterimanya, sehingga menghasilkan 

sebuah bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Sedangkan Mulyana 

menambahkan bahwa persepsilah yang menentukan kita memilih suatu 

pesan dan mengabaikan pesan lain. 

 

Berdasarkan faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi antara lain:  

1. Pengalaman  

Apa yang dialami oleh perseptor. Pengalaman ini biasa diperoleh melalui 

berbagai jalan, diantaranya melalui proses belajar, selain melalui proses 

rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang, baik peristiwa buruk 

maupun baik. 

2. Motivasi  

Seseorang hanya akan mendengar apa yang ia mau dengar, seseorang 

mau melakukan sesuatu jika itu berguna bagi dirinya, oleh karena setiap 
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orang mempunyai kepentingan dan keperluan yang berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya. 

3. Pengetahuan  

Pengetahuan seseorang diperlukan untuk suatu kecerdasan persepsi. 

Persepsi ini bisa diukur melalui tingkat pendidikan tinggi dengan 

sendirinya tingkat pengetahuannya pun menjadi luas. 

 

B. Tinjauan Tentang Elit Politik 

 

Secara etimologi istilah elit berasal dari kata latin eligere yang berarti 

memilih. Pada abad ke 14 istilah ini berkembang menjadi  a choice of persons 

artinya orang terpilih. Kemudian pada abad ke 15 dipakai untuk menyebutkan 

best of the best (yang terbaik dari yang terbaik). Selanjutnya pada abad ke-18 

di pakai dalam bahasa Perancis untuk menyebut sekelompok orang yang 

memegang posisi terkemuka dalam suatu lapisan masyarakat (Setiyanto, 

2001: 75). 

 

Amitai Etzioni dalam Setianto (2001: 77), definisi elit sebagai kelompok 

aktor yang mempunyai kekuasaan. Bottomore, mengistilahkan elit secara 

umum adalah digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok fungsional 

dan pemangku jabatan yang memiliki status tinggi dalam suatu masyarakat. 

Elit politik memiliki beberapa tipe, misalnya elit yang berada dalam partai 

politik yang diantaranya pengurus partai politik dan umumnya sekaligus 

merangkap sebagai wakil rakyat. Presiden, gubernur, walikota/bupati 

merupakan elit yang berada pada tataran eksekutif dalam hal ini pemerintah 

namun tidak terlepas pada partai politik itu sendiri. 
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Terminologi elit menurut Haryanto (1990:1) adalah senantiasa menunjuk 

pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan tertentu, dimana 

dengan keunggulan yang melekat pada dirinya yang bersangkutan dapat 

menjalankan peran yang berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu. 

 

Gaetano Mosca dalam Sumarno (1989: 147), dalam setiap masyarakat 

terdapat dua kelas penduduk yaitu satu kelas yang menguasai yang disebut 

elit dan satu yang dikuasai yaitu masyarakat. Kelas pertama atau elit yang 

jumlahnya selalu minoritas , menjalankan semua fungsi politik, memonopoli 

kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. 

Sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan 

dikendalikan oleh kelas elit itu. 

 

Gaetano Mosca mengembangkan teori elit dan mengklasifikasikan kedalam 

dua status yaitu elit yang berada dalam struktur kekuasaan dan elit yang 

diluar struktural. Elit berkuasa menurut Mosca yaitu elit yang mampu dan 

memiliki kecakapan untuk memimpin serta menjalankan kontrol sosial. 

Dalam proses komunikasi, elit berkuasa merupakan komunikator utama yang 

mengelola dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi sekaligus 

mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi yang mengalir. Elit 

berkuasa menjamin komunikasi dengan elit masyarakat untuk mendapatkan 

legitimasi dan memperkuat kedudukan sekaligus mempertahankan status quo. 

Sedangkan elit yang berada di luar struktural yaitu elit masyarakat merupakan 

elit yang dapat mempengaruhi masyarakat lingkungan di dalam mendukung 

atau menolak segala kebijaksanaan elit berkuasa (Sumarno, 1989: 149). 
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Mengacu pada teori Mosca, elit dalam struktur kekuasaan diterjemahkan 

sebagai anggota legislatif yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk 

mewakili masyarakat pemilihnya dalam memperjuangkan kepentingan dan 

mengartikulasikan permasalahan-permasalahan yang ada. Disamping itu, 

menjalin komunikasi terhadap elit masyarakat adar mendapatkan dukungan. 

Namun, dengan mengandalkan popularitas yang dimiliki elit masyarakat 

dapat berkompetisi dengan elit dalam struktur dalam ajang pemilu. 

 

Elit politik diperkenalkan oleh Vilfedro Pareto dalam Setiyanto (2001: 73), 

sebagai kekecewan terhadap apa yang sedang berjalan pada waktu itu yaitu 

aristokrat. Vilfedro Pareto beranggapan bahwa sifat dari penguasa atau elit 

politik otoriter dan mengintervensi. Menurut Pareto, setiap masyarakat 

diperintah oleh sebuah elit yang komposisinya selalu berubah. Pareto 

membagi elit dalam dua kelompok, yaitu kelompok elit yang memerintah dan 

kelompok elit yang tidak memerintah. Kedua kelompok elit itu senantiasa 

berebut kesempatan untuk mendapatkan porsi kekuasaan sehingga terjadi 

polarisasi elit dan melahirkan sirkulasi antara elit lama dengan elit baru. Setiap 

elit yang memerintah hanya dapat bertahan apabila secara kontinuitas 

memperoleh dukungan dari masyarakat, 

 

Menurut Schrool dalam bukunya Sosiologi der Modernisering yang dikutip 

dari Handayani mengangkat lima tipe elit yaitu: 

1. Elit menengah yaitu elit yang berasal dari kelompok pedagang dan tukang 

yang termasuk golongan minoritas keagamaan atau kebangsaan. 
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2. Elit dinasti yaitu sebagai elit arsitokrat yang mempertahankan tradisi dan 

status quo. 

3. Elit revolusioner yaitu elit yang berpandangan bahwa nilai-nilai lama perlu 

dihapus karena tidak cocok dengan tingkat kemajuan dibidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

4. Elit nasionalistik merupakan kelompok pluralis sehingga mudah 

mengundang konflik antar pluralis. 

5. Elit kolonial yaitu elit yang dianggap kurang bermanfaat dan tidak 

memberi kontribusi terhadap referensi ilmu pengetahuan. 

 

Berdasarkan pengertian elit yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, 

maka elit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang 

memiliki kekuasaan, jabatan strategis, dan posisi tertentu serta dapat 

menguasai dan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan yang 

dapat dipatuhi dan diikuti oleh orang-orang di sekelilingnya. 

 

C. Tinjauan Tentang Konflik 

 

Konflik secara umum didefinisikan sebagai suatu pertentangan atau 

perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih. Konflik selalu ada di setiap 

hubungan sosial, karena masyarakat satu sama lain pada dasarnya mempunyai 

perbedaan. Perbedaan ini kemudian menjadikan potensi-potensi konflik di 

setiap hubungan sosial. 

 

Kata konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu “conflictus” yang berarti 

“menyerang bersama”, dulu pengertian ini digunakan untuk mengindikasikan 
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sebagai suatu proses maupun keberadaan suatu keadaan (Yarn, D.H, 1999 

dalam Fuad & Maskanah, 2000: 12). Pengertian konflik (Fuad & Maskanah, 

2000) adalah benturan yang terjadi antara dua pihak/lebih, yang disebabkan 

adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumber daya. 

Menurut Fisher et al. (2001: 8), konflik adalah hubungan antara dua 

pihak/lebih (individu/kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, 

sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Jadi dapat diartikan bahwa konflik adalah 

suatu hal yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan manusia, karena setiap 

manusia pasti pernah merasakan konflik di dalam hidupnya. 

 

1. Konflik Pertanahan (Agraria) 

 

Menurut Keputusan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk 

teknis penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan, konflik adalah 

perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga 

atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), 

masyarakat dengan masyarakat mengenai status kepemilikan dan atau 

status penggunaan dan pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, atau status 

keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan , pemilikan, dan 

penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta 

mengandung aspek politik, ekonomi sosial dan budaya. 

 

Penekanan mengandung aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya inilah 

yang membedakan definisi sengketa dengan konflik pertanahan versi 

keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tersebut. Demikian 
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juga dengan definisi konflik pertanahan menurut Peraturan Kepala BPN 

RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan 

Kasus Pertanahan, yang memberi penekanan bahwa konflik pertanahan 

adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, kelompok, golongan, 

organisasi, badan hukum atau lembaga yng mempunyai kecenderungan 

atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. 

 

2. Akar Konflik Pertanahan 

 

Sengketa / Konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini 

muncul beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian 

konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun institusi civil 

society seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tetapi proses 

penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan 

konflik semakin berlarut-larut. 

 

Hal ini antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap 

akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, 

politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat didalamnya. Akibatnya 

tawaran-tawaran penyelesaian konflik acapkali merupakan formula yang 

bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-

akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, 

ekonomi, politik dan kultural amat diperlukan guna membantu 

penyelesaian sengketa pertanahan secara permanen. 
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Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya 

perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, 

data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau 

perbedaan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur 

pemilikan dan penguasaan tanah. 

 

Akar konflik pertanahan merupakan faktor yang mendasar yang 

menyebabkan timbulnya konflik pertanahan, akar konflik pertanahan 

penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar 

atau bentuk penyelesaian yang akan di lakukan. 

 

Pembahasan mengenai akar konflik pertanahan ini dibagi dalam dua 

kelompok yaitu akar konflik pertanahan secara umum dan akar konflik 

pertanahan secara khusus yakni akar konflik  yang berdasarkan pemetaan 

yang dilakukan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis 

penanganan dan penyelesaian masalah Pertanahan. 

 

a. Umum 

Menurut Sunyoto Usman (dalam Limbong, 2012:65) terjadinya konflik 

pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan 

dengan bentuk hubungan sosial yang terjalin antara stakeholders  yaitu 

masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi 

lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keamanan) yang 

aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya. 
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Sedangkan menurut Christoper W. More (dalam Limbong, 2012:65) , akar 

permasalahan sengketa permasalahan dalam garis besarnya dapat 

ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

 

1) Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang 

berkaitan dengan substantif, kepentingan prosedural maupun 

kepentingan psikologis. 

2) Konflik struktural, yang disebabkan pola perliaku diskriminatif , 

kontrol pemilikan sumber daya yang tidak seimbang. 

3) Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk 

mengevaluasi gagasan perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, 

agama dan kepercayaan. 

4) Konflik hubungan, karena emosi yag berlebihan, persepsi yang keliru, 

komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif. 

5) Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang 

keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang tidak relevan, 

interprestasi yang berbeda , dan perbedaan prosedur penilaian. 

 

Dari berbagai pendapat tentang akar masalah pertanahan, maka secara 

komperehensif pada hakikatnya konflik pertanahan yang akhirnya menjadi 

sengketa tanah terjadi di Indonesia disebabkan oleh: 

 

1) Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu. 

2) Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah. 

3) Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif. 
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4) Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat 

dikendalikan karena ulah mafia tanah. 

5) Peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih, baik secara 

horizontal maupun vertikal. 

6) Masih banyaknya terdapat tanah terlantar. 

7) Belum terdapat persamaan persepsi atau interprestasi para penegak 

hukum khususnya hakim terhadap undang-undang di bidang 

pertanahan. 

8) Para penegak hukum kurang berkomitmen untuk melaksanakan 

peraturan perundang-undangan secara kon sekuen dan konsisten. 

 

b. Khusus 

Secara khusus, pemicu terjadinya kasus-kasus sengketa tanah yang 

selanjutnya bisa muncul sebagai konflik yang berdampak sosial 

politik, di berbagai wilayah Republik Indonesia dapat diidentifikasikan 

dalam beberapa kategori sebagai berikut: 

 

Pertama, masalah sengketa atas keputusan pengadilan antara lain yang 

terdiri dari: 

1) Tidak diterimanya keputusan pengadilan oleh pihak yang 

bersengketa. 

2) Keputusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi karena status 

penguasaan dan pemiliknya sudah berubah. 

3) Keputusan pengadilan menimbulkan akibat hukum yang berbeda 

terhadap status objek perkara yang sama, dan 
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4) Adanya permohonan tertentu berdasarkan keputusan pengadilan 

yang belum memmpunyai kekuatan hukum tetap. 

 

Kedua, masalah permohonan hak atas tanah yang berkaitan dengan 

kawasan hutan, terutama yang secara fisik sudah tidak berfungsi 

sebagai hutan lagi. Ketiga, masalah sengketa batas dan pendaftaran 

tanah serta tumpang tindih sertifikat di atas tanah yang sama. Keempat, 

masalah recklaiming dan pendudukan kembali tanah yang telah 

dibebaskan oleh pengembang perumahan karena ganti rugi yang 

dimanipulasi. Kelima, masalah pertanahan atas klaim tanah 

ulayat/adat. Keenam, masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah 

perkebunan antara lain: 

1) Proses ganti rugi yang belum tuntas disertai tindakan intimidasi. 

2) Pengambilan tanah garapan yang telah dikelola lebih dari 20 tahun 

untuk lahan perkebunan. 

3) Perbedaan luas hasil ukur dengan HGU yang dimiliki perkebunan, 

dan 

4) Perkebunan berada diatas tanah ulayat atau marga atau tanah 

warisan. 
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D. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah 

 

Proses demokratisasi ditingkat lokal yang antara lain diimplementasikan 

dalam pemilihan kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati/walikota 

mengalami perubahan yang sangat mendasar sesuai dengan tuntutan 

reformasi. Namun sampai saat ini pelaksanaan pilkada tidak langsung dan 

pilkada langsung sering diperdebatkan di banyak kalangan. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa: 

“ Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut 

pemilihan adalah kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis”. 

 

Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah di daerah provinsi disebut pemilihan 

gubernur (Pilgub), di daerah kabupaten disebut pemilihan bupati (pilbub), dan 

di daerah kota disebut pemilihan walikota (Pilwal). 

 

Pilihan terhadap pilkada langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu 

yang menggunakan sistem perwakilan untuk DPRD, sebagaimana tertuang 

dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan 

peraturan pemerintah nomor 151 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, 

Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukan perkembangan 
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penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka 

liberalisasi politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format 

politik pada masa reformasi.  

 

Saldi Isra dalam Suharizal (2011: 6), mengatakan, dengan perubahan itu, pada 

dasarnya pilkada secara langsung merupakan kelanjutan dari institutional 

arrangement menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi di 

daerah. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan 

langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat 

sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. 

Karenanya kemauan orang-orang yang memilih (volonte generale) akan 

menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya. 

 

Ada beberapa keunggulan pilkada dengan model demokratis secara langsung 

sebagaimana diterapkan di Indonesia sejak 2004 melalui Pilpres I dan Pilkada 

2015. Pertama, melibatkan partisipasi masyarakat konstituen secara luas, 

sehingga dapat akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena 

dan aktor yang terlibat dalam proses pilkada. Kedua, terjadinya kontrak sosial 

antara kandidat, partai politik dan konstituen untuk mewujudkan akuntabilitas 

pemerintah lokal. Ketiga, memberi ruang dan pilihan terbuka bagi masyarakat 

untuk menentukan calon pemimpin yang hebat (memiliki kapasitas, integritas 

dan komitmen yang kuat) dan legitimate di mata masyarakat. Mengingat 

besarnya manfaat pilkada langsung bagi pengembangan demokrasi, partisipasi 

publik dan percepatan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat ditingkat 

lokal. 
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E. Kerangka Pikir 

 

Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara) 

dihadapkan dengan asasi warga negara khususnya hak milik individu dan hak 

kromunal (tanah ulayat). Mencermati konflik pertanahan di Indonesia yang 

terus meningkat, akar permasalahannya terletak pada benturan antara hak 

yang menguasai Negara (HMN) dengan hak asasi manusia (HAM) yang 

memiliki kewenangan tinggal 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. 

 

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 terselesaikan. 

 

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap 

orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat 

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci 

untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu 

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu 
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pencatatan yang benar terhadap situasi. Seperti dikatakan Krech dalam Thoha 

(2000:124) persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan 

menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang kenyataan yang barangkali 

berbeda dari kenyataannya. 

 

faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi antara lain:  

1. Pengalaman  

Apa yang dialami oleh perseptor. Pengalaman ini biasa diperoleh melalui 

berbagai jalan, diantaranya melalui proses belajar, selain melalui proses 

rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang, baik peristiwa buruk 

maupun baik. 

2. Motivasi  

Seseorang hanya akan mendengar apa yang ia mau dengar, seseorang 

mau melakukan sesuatu jika itu berguna bagi dirinya, oleh karena setiap 

orang mempunyai kepentingan dan keperluan yang berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya. 

3. Pengetahuan  

Pengetahuan seseorang diperlukan untuk suatu kecerdasan persepsi. 

Persepsi ini bisa diukur melalui tingkat pendidikan tinggi dengan 

sendirinya tingkat pengetahuannya pun menjadi luas 

 

Pemilihan kepala daerah di kabupaten Mesuji akan diadakan pada tahun 2017 

mendatang, saat dimana elit-elit politik lokal bersaing untuk mendapatkan 

kursi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kabupaten mesuji. Elit politik 

dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, jabatan strategis, 
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dan posisi tertentu serta dapat menguasai dan mempengaruhi dalam proses 

pengambilan keputusan yang dapat dipatuhi dan diikuti oleh orang-orang di 

sekelilingnya. 

Menghasilkan aspek-aspek persepsi dirumuskan menjadi dua aspek pokok 

berikut, yaitu: 

 

1. Respons.  

Respons dalam penelitian ini adalah tanggapan yang merupakan 

pemberian makna terhadap informasi yang telah diterimanya yang 

merupakan hasil pegamatan dari suatu objek atau kejadian. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan Leavit dalam Sobur bahwa persepsi adalah 

penglihatan, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu atau 

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.  Krech dalam 

Thoha menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang 

kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang 

barang kali berbeda dari kenyataannya. Desiderato dalam Rakhmat juga 

mengemukakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, 

peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah makna pada stimulasi inderawi 

(sensory stimuli). 

 

2. Sikap 

Sikap dalam penelitian ini adalah kesadaran yang akan menentukan 

tindakan atau perbuatan-perbuatan yang nyata atau yan mungkin terjadi, 

sebagai tanggapan atas sesuatu. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh 
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Sobur bahwa proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan 

pembulatan terhadap informasi yang diterimanya, sehingga menghasilkan 

sebuah bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Sedangkan Mulyana 

menambahkan bahwa persepsilah yang menentukan kita memilih suatu 

pesan dan mengabaikan pesan lain. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis 

kualitatif yaitu mengkaji dan mendiskripsikan masalah dan fenomena secara 

holistik, dengan memfokuskan pada perspektif elit politik lokal calon kepala 

daerah kabupaten mesuji. 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi penekanan adalah unsur 

manusia sebagai instrumen penelitian meliputi dua pasang calon kepala 

daerah Mesuji. Hal tersebut sesusai dengan sifat penelitian kualitatif yang 

lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia. Diharapkan dari sifat inilah 

penulis mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di lapangan 

selama pelaksanan penelitian. Proses penelitian ini menuntut kecermatan, 

ketelitian dan konsistensi tentang topik dan permasalahan penelitian yang 

telah dirumuskan serta menjaga obyektifitas penelitian. 

 

Berdasarkan konsepsi tipe penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini yang 

akan diteliti adalah “Persepsi Elit Politik Lokal Bakal Calon Kepala Daerah 

terhadap Konflik Agraria Register 45 Mesuji Menjelang Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung” 
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B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Mesuji. Waktu penelitin ini 

berlangsung selama enam bulan, mulai dari penyusunan Rencana penelitian, 

Seminar Usul Penelitian, turun Lapangan, hingga Seminar Hasil penelitian. 

 

C. Fokus penelitian 

Pada penelitian kualitatif ini penulis ingin memfokuskan penelitian pada 

Persepsi Elit Politik Lokal Bakal Calon Kepala Daerah terhadap konflik 

agraria register 45 mesuji menuju pemilihan kepala daerah di kabupaten 

mesuji. 

 

Namun pada penelitian ini penulis hanya akan membatasi Persepsi Elit Politik 

Lokal Bakal Calon Kepala Daerah terhadap konflik register 45 mesuji dan 

kaitanya dengan teori Shadow State. Sehingga, berdasarkan tinjauan teoritis 

yang sebelumnya telah penulis paparkan, penulis akan menggunakan tiga 

indikator persepsi yakni pengetahuan, motivasi, dan pengalaman, dan 

menggunakan aspek-aspek persepsi meliputi respon dan sikap, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi presepsi yang dijadikan sebagai indikator 

mengenai konflik Register 45 menuju pemilihan kepala daerah kabupaten 

mesuji pada tahun 2017. 
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No Fokus Sub fokus Sumber informan 

1. Persepsi 

Pengetahuan 
Elit politik lokal calon kepala 

daerah Kabupaten Mesuji 

Motivasi 
Elit politik lokal calon kepala 

daerah Kabupaten Lampung 

Pengalaman 
Elit politik lokal calon kepala 

daerah Kabupaten Lampung 

Respon 
Elit politik lokal calon kepala 

daerah Kabupaten Lampung 

Sikap 
Elit politik lokal calon kepala 

daerah Kabupaten Lampung 

 

 

D. Jenis Data Penelitian 

 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan 

tambahan data seperti dokumen dan lain-lain.  Mukhtar (2013:100). Data 

penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut: 

 

a. Data primer 

 

Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya yaitu 

berupa wawancara informan dan pengamatan yang dilakukan di lokasi 

penelitian yakni di Kabupaten Mesuji Lampung dan wawancara dengan 

beberapa informan yakni Elit Politik Lokal Calon Kepala Daerah Mesuji. 

 

b. Data sekunder 

 

Data sekunder, diperoleh dari data-data yang ada sebelumnya berupa 

catatan-catatan, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang 

berhubungan dengan tema penelitian. 
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E. Penentuan Informan 

 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang mana wawancara 

dilakukan peneliti kepada informan. tipe penentuan informan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposif dengan 4 orang informan yaitu  pasangan 

bakal calon Hi Khamami SH, Hi Saply, dan pasangan calon Febrina Lasisie 

Tantina, dikarenakan 4 orang informan tersebut merupakan elit politik lokal 

bakal calon kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah 

menuu pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 mendatang, 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengamatan secara langsung  

berbagai hal terkait dengan Persepsi Elit Politik Lokal Bakal Calon 

Kepala Daerah Terhadap Konflik Agraria Register 45 Mesuji Menjelang 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Mesuji, Provinsi 

Lampung. 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan melakukan 

tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara 

dengan yang diwawancarai atau informan (Nazir 2003:193). Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai informan yang 
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berkompeten dalam menjawab masalah “Persepsi Elit Politik Lokal 

Bakal Calon Kepala Daerah Terhadap Konflik Agraria Register 45 

Mesuji Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten 

Mesuji, Provinsi Lampung”.  

 

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data 

yang bersifat tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian 

suatu peristiwa atau record yang terkait “Persepsi Elit Politik Lokal 

Bakal Calon Kepala Daerah Terhadap Konflik Agraria Register 45 

Mesuji Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten 

Mesuji, Provinsi Lampung”. 

 

Setelah kegiatan pengumpulan data selesai dilakukan selanjutnya 

dilakukan pengolahan data. Langkah pertama dalam pengolahan data 

yaitu melakukan editing. Kegiatan editing untuk memeriksa dan 

memilah-milah data hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan 

penelitian. Setelah data diedit, kegiatan selanjutnya adalah melakukan 

klasifikasi data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah melakukan teknik pengumpulan data maka penulis akan melakukan 

pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan 

dilakukan. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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a. Editing 

Wahyu Purhantara (2010: 99) pengeditan data adalah proses mengecek 

kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi 

data. Editing data akan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan 

penghapusan, memperbaiki dan memastikan bahwa standard kualitas 

minimum dapat dipenuhi. 

 

b. Interpretasi 

Memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari 

makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh 

dengan data lain (singarimbun, 1995: 240). Interpretasi dalam penelitian 

ini yaitu menafsirkan dan menjabarkan kesimpulan hasil wawancara 

dengan menghubungkan kesimpulan yang diperoleh sehingga diperoleh 

makna yang lebih luas. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Data dalam penelitian kualitatif terdiri atas deskriptif tentang fenomena 

(situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka, maupun yang 

hanya bisa dirasakan. Penelitian kualitatif lebih banyak dikumpulkan melalui 

observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini analisis data tidak 

harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif 

bersifat iterative (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. 

Menurut N.K. Mlhortra 2006 (dalam buku metodologi penelitian) tahap 

analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak 
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pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan tau 

verifikasi. 

 

Menurut Moleong (2000: 15-20)  juga menggunakannya dalam penelitian 

kualitatif yang diberi nama analisis model interaktif, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dimksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data atau proses 

tranformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai 

laporan akhir secara lengkap tersusun. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambiln tindakan. Dengan melihat penyajian-

penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. 

 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan 

tabel, bagan (chart) dan kumpulan kalimat. Semuanya dirancang guna 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu 

dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang 

terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat. 



47 
 

 

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh selama penelitin berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan 

kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis 

selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan “kesempatan inter subjektif”, dengan 

kata lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya (validitasnya) verifikasi dalam 

penelitian dilakukan secara kontinu sepanjang penelitian oleh peneliti 

yang dimaksud untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi 

yang dikumpulkan dengan mencari tema. 

 

d. Triangulasi Data 

 

Menurut (Moleong, 2004:330), triangulasi data merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan keabsahan data 

dengan membandingkan hasil wawancara dengan informan utama. 



 
 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

A. Sejarah Lokasi Penelitian 

 

 

Kabupaten Mesuji merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi 

Lampung yang diresmikan secara definitif pada tanggal 13 April 2012 hasil 

dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Mesuji memiliki 

posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk dan keluar dari Provinsi 

Lampung menuju Provinsi lainnya di Pulau Sumatera melalui jalur Lintas 

Timur Sumatera. 

 

Menurut sejarah pada tahun 1942, merupakan tonggak awal keberadaan 

warga Mesuji yang ditandai oleh hijrahnya Muhammad Ali Pesirah Pangeran 

Jugal anak dari Sirah Pulau Padang Afdeling Kayu Agung beserta 

keluarganya. Kepindahannya tersebut diikuti pula oleh suku-suku lainnya 

yaitu; Seri Pulau, Sugi Waras, Kayu Agung, Palembang, dan Lampung yang 

menyebar di sembilan wilayah Mesuji. 

 

Tahun 1982, Program Transmigrasi mulai ditempatkan di wilayah ini 

kemudian dilanjutkan pada tahun 1985 dan tahun 1992. Waktu itu, wilayah 

Mesuji masih merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pada 

tahun 1997, Kabupaten Lampung Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) 

Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang. 
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Kabupaten Mesuji akhirnya masuk sebagai bagian di Kabupaten Tulang 

Bawang. 

 

Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks 

lokal, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari 7 (tujuh) 

Kecamatan (Mesuji, Mesuji Timur, Tanjung Raya, Panca Jaya, Simpang 

Pematang, Way Serdang, dan Rawajitu Utara) berinisiatif untuk memekarkan 

wilayahnya tersebut menjadi Kabupaten baru. Upaya kolektif tersebut 

diprakarsai oleh Tim Formatur Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan 

Kabupaten Mesuji (disebut Tim Sembilan) pada tanggal 12 Februari 2005 

yang beranggotakan; Ismail Ishak, Jaswani, Drs. Marzuki, Drs. Abdul Karim 

Mahfudz, Mat Jaya, Wasito, S.Pd., Mulkipli, Sugiarto, S.Pd., dan Sabariman. 

Selanjutnya terbentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Mesuji 

(P3KM). 

 

Melalui proses yang cukup panjang dan didukung oleh berbagai pihak maka 

dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 Oktober 2008, Mesuji disahkan 

Menjadi sebuah Kabupaten, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 49 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung 

yang diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008. Pada tanggal tersebut 

kemudian ditetapkan sebagai Hari jadi Kabupaten Mesuji. Kemudian untuk 

menjalankan UU tersebut pada tahun 2011 Depdagri menerbitkan 

Permendagri No 66 Tahun 2011 untuk kabupaten ini yang berguna untuk 

mendukung perangkat kerja Kabupaten Mesuji tersebut. 
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Tanggal 28 September 2011, Kabupaten Mesuji menggelar Pemilukada atau 

pesta demokrasi untuk memilih Bupati pertama yang akan memimpin 

Kabupaten tersebut. Pemilihan tersebut yang di fasiltasi oleh KPU setempat, 

pasangan H. Khamamik - Ismail Ishak terpilih menjadi Bupati dan Wakil 

Bupati Pertama di Kabupaten Mesuji ini. Dikarenakan sesuatu dan lain hal, 

pelantikan yang dilakukan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur 

Lampung pada hari jumat tanggal 13 April 2012 di Rumah Tahanan Negara 

(Rutan) Menggala, Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung. 

 

Kabupaten Mesuji memiliki luas wilayah 2.184,00 km2 yang terdiri dari 7 

Kecamatan dan 105 Kampung. Pengembangan ini semenjak terbukanya 

Mesuji menjadi tujuan Transmigrasi sejak tahun 1983 dari mulai SP 1 dan 

seterusnya sampai terbukanya pabrik dan tambak udang Dipasena dan lainnya 

di Mesuji. 

 

Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan. 

- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan. 

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan 

Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan 

Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka tahun 2010, Kabupaten Mesuji 

terdiri dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Mesuji, Tanjung Raya, Rawajitu 

Utara, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Way Serdang, dan Panca Jaya 

yang dibagi dalam 75 desa dengan memiliki luas wilayah 171.848,33 Ha. 

Luas wilayah 171.848,33 Ha belum memasukkan luas wilayah hutan 

Register yang menjadi hutan tanaman industri seluas 42.762,00 ha dan 

hutan rakyat 2.600 Ha yang seharusnya ditambahkan kedalam cakupan 

wilayah Kabupaten Mesuji yang tercantum dalam UU pendiriannya seluas 

218.400 Ha. 

 

B. Kondisi Kependudukan 

 

Penduduk suatu daerah menjadi sangat krusial fungsinya bagi pemerintah 

daerah. Mengingat sifatnya yang sangat penting, kondisi penduduk menjadi  

salah satu tolak ukur pemerintah daerah dalam mengambil berbagai kebijakan 

strategis dalam pembangunan. Dengan data kependudukan yang benar, akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan, akan memperbesar tingkat keberhasilan 

suatu kebijakan. 

 

Jumlah penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2013 berdasarkan Mesuji dalam 

Angka tahun 2014 berjumlah 187.407 jiwa. Terdiri dari laki-laki 98.399 dan 

Perempuan 89.008. Dengan luas wilayah Kabupaten Mesuji sekitar 2.184 

kilometer persegi yang didiami oleh 187.407 jiwa maka rata-rata tingkat 

kepadatan penduduk Kabupaten Mesuji adalah sebanyak 86 jiwa per 

kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan 
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penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Raya yaitu sebanyak 143  jiwa per 

kilometer persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Mesuji 

Timur yaitu sebanyak 37 jiwa per kilometer persegi.   

 

Sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan maka jumlah 

penduduk terbesar adalah Kecamatan Way Serdang dengan jumlah penduduk 

40.928 jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Panca Jaya 

dengan jumlah penduduk 15.355 jiwa.  

 

C. Sosial Budaya 

 

Dahulu daerah Mesuji merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi dari 

berbagai daerah di Indonesia. Sehingga Mesuji memiliki beraneka ragam suku 

dan budaya. Berbagai suku hidup berdampingan di Mesuji seperti suku Jawa, 

Sunda, Padang, Batak, Bugis, Bali, Lampung, Mesuji, dan Palembang. 

Sebagai sarana meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten 

Mesuji memiliki fasilitas pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan 

menengah atas. Berikut fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Mesuji. 
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Tabel 3: Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Mesuji 

 

   Nama 

Kecamatanan 

Jumlah Sarana Pendidikan 

Umum Agama 

SD SMP SMA SMK MI MTs MA 

Way Serdang 26 10 2  0  0  0  0 

Simpang Pematang 14 8 4  2  0  0  1 

Panca Jaya 11 3  0  1  0  0 0 

Tanjung Raya 23 12 4  1  0  0 0 

Mesuji 17 10 2  1  0  0 0 

Mesuji Timur 20 11 5  1  0  0 0 

Rawajitu Utara 17 4 6  1  0  0   0 

Sumber : Mesuji dalam angka 2010 

 

Dari tabel 3.  terlihat bahwa  jumlah Sekolah umum yaitu SD, SLTP terbesar 

terdapat di kecamatan tanjung raya yang merupakan kecamatan tempat 

ibukota kabupaten Mesuji yaitu kampong Brabasan, sedangkan jumlah SMA 

terbesar justru terdapat di Kecamatan Rawajitu Utara dengan jumlah SMA 

berjumlah 6 buah. Untuk Sekolah Agama hanya terdapat 1 yaitu MAN di 

kecamatan Simpang Pematang. 
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D. Keuangan dan Perekonomian Daerah 

 

Keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, 

kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan 

daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki 

pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja 

yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor-ekonomi 

yang ada. Sektor ini akan menjadi penggerak utama perekonomian pada suatu 

wilayah.  

 

Perekonomian di wilayah Kabupaten Mesuji saat ini ditunjang oleh berbagai 

kegiatan sektor produksi diantaranya adalah: sektor pertanian, perkebunan, 

dan industri. Perkembangan kegiatan ini didukung oleh karakteristik fisik 

wilayah yang masih memiliki areal lahan terbuka yang besar yang belum 

termanfaatkan secara optimal. 

 

Sebagian besar (80%) penduduk Mesuji adalah petani (primer).  Hal ini 

bersesuaian dengan struktur ekonomi yang tergambar dari komposisi sektor 

usaha pada PDRB dimana sektor pertanian adalah penyumbang terbesar 

(40%).  Kegiatan usaha kedua adalah perdagangan dan restoran. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kegiatan tersier mulai bertumbuh di Mesuji. 
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E. Bakal Calon Kepala Daerah dan Partai Pendukung Menjelang Pilkada 

Mesuji 2017 

 

Pemilihan kepala daerah kabupaten Mesuji akan dilaksanakan pada tahun 

2017 mendatang. Beberapa bakal calon telah melakukan sosialisasi ke 

berbagai wilayah dan kecamatan-kecamatan untuk menunjukan bahwa mereka 

mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah pada pemilihan kepala 

daerah pada tahun depan. Dalam pencalonan kepala daerah, bakal calon 

kepala daerah dapat didukung oleh partai dan gabungan partai politik, dan 

juga mencalonkan diri secara independen atau perseorangan. Semua bakal 

calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah Mesuji telah mendapat 

dukungan dari partai atau gabungan partai. Berikut pasangan bakal calon 

kepala daerah yang mencalonkan diri dan partai pendukung menjelang pilkada 

Mesuji pada tahun 2017: 

1. Pasangan Hi Khamami dengan Hi Saply mendapat rekomendasi dari 6 

partai, antara lain; NasDem, Golkar, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. 

2.  Pasangan Febriana Lasisie Tantina dengan M Adam Ishak mendapat 

rekomendasi dari PDIP dan Hanura. 
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F. Kronologi Konflik Agraria di Register 45 Mesuji 

 

Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara) 

dihadapkan dengan asasi warga negara khususnya hak milik individu dan hak 

kromunal (tanah ulayat). Mencermati konflik pertanahan di Indonesia yang 

terus meningkat, akar permasalahannya terletak pada benturan antara hak 

yang menguasai Negara (HMN) dengan hak asasi manusia (HAM) yang 

memiliki kewenangan tinggal 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. 

 

Lahirnya berbagai UU Sektoral seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang kehutanan berimplikasi pada semakin beragamnya aturan tentang 

pengelolaan sumber-sumber daya 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 di dalamnya. 

 

1. Penyebab Konflik Register 45 

 

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan rekomendasi Tim 

Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji yang disampaikan pada 16 

januari 2012 di Jakarta yang terkait dengan peristiwa sengketa lahan di 

Hutan Produksi Tetap Register 45 Sungai Buaya antara pemegang izin 
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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 terselesaikan. 

 

2. Perluasan dan Dampak Konflik 

 

Tahun 1999 pada masa Reformasi awal, tepatnya di Simpang Asahan 

sekelompok masa memasuki wilayah Register 45, diawali dari Register 

45 arah Kampung Bukoposo Kecamatan Way Serdang sekelompok massa 

mulai merambah kawasan Hutan Register 45 dengan cara melakukan jual 

beli terhadap para pendatang dari berbagai wilayah. Pada tahun 2000 

masyarakat yang datang dari luar Mesuji (Sumatera Selatan, Lampung 

Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara) membentuk 

kampung yang dinamakan Moro-Moro (Moro Seneng, Moro Dadi, Moro 

Dewe, dan Suka Makmur). 

 

Masyarakat yang menduduki wilayah Register 45 bertindak anarkis 

dengan cara menebang/membakar/menguliti tanaman HTI. Kemudian 

mendirikan gubuk-gubuk dan portal, serta mendirikan pure-pure, dan 

langgar. Perambah tersebut mengkondisikan lokasi layaknya pemukiman. 
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Masyarakat yang menduduki lokasi tersebut mayoritas berasal dari luar 

Mesuji dan didominasi suku Bali. 

 

Tahun 2010 Awal, Register 45 (wilayah Pelita Jaya, Alba I, Alba II, Alba 

5) kembali dimasuki oleh perambah dari berbagai wilayah di lampung, 

yang lokasinya oleh perambah dinamakan Nusa jaya. Konflik perambah 

hutan di kawasan hutan register 45 Mesuji semakin berlarut-larut dan 

belum terselesaikan hingga saat ini (2013). Masyarakat perambah juga 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari media bahwa kawasan hutan register 45 saat ini sudah hampir habis, 

hanya sisa sekitar 3.820 Ha. Hingga saat ini para perambah tersebut sudah 

mencapai ribuan orang yang datang dari berbagai daerah dan tinggal di 

kawasan hutan register 45 mesuji dengan membentuk desa. 

 

 

3. Upaya dan Solusi 

 

Pemerintah dan perusahaan pernah melakukan sosialisasi melalui Dinas 

Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2000 dengan cara memasang 

Plang larangan mendirikan, mengusahakan, menguasai dan menggarap 

kawasan hutan register 45, tetapi mendapat perlawanan dari para 

perambah diwilayah dan akibatnya dibiarkan dengan alasan yang belum 

jelas, dan berlangsung sampai Tahun 2005. 

 

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam penyelesaian konflik 

Hutan Register 45 adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat perambah oleh Tim kerja yang dibentuk oleh Pemerintah. 
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

No Tanggal Upaya Pemerintah 

1. 21 Mei 2010 

Pembentukan Tim Kerja Perlindungan Hutan 

Provinsi Lampung berdasar SK Gubernur 

Lampung No.G/354/III/16/HK/2010  

2.  
6 November 

2010  

Tim Perlindungan Hutan (sekitar 60 petugas) 

melakukan sosialisasi dan penertiban gubuk 

di eks dusun Pelita Jaya.  

3.  
17 Februari 

2011  

Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan 

Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya 

Kabupaten Mesuji berdasar Keputusan 

Bupati No.B/37/1.02/HK/MSJ/2011  

4.  
8 Februari 

2012  

Penjabat Bupati Mesuji Membentuk Tim 

Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan 

Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 

Sungai Buaya  

5.  

14 s/d 27 

Februari 

2012  

Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan 

Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 

Sungai Buaya melakukan sosialisasi terbuka 

dan sosialisasi tertutup.  

6.  
28 s/d 3 

Maret 2012  

Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan 

Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 

Sungai Buaya melakukan tindakan 

penertiban, pengosongan dan pengusiran 

secara paksa bagi perambah.  

7.  
28 Februari 

2012  

Atas saran Kapolres Tulang Bawang, 

penertiban ditunda/dibatalkan.  

8.  12 juni 1012  

Pembentukan Tim Terpadu Penanganan 

Kasus mesuji Tahun 2012 berdasar 

keputusan MENKOPOLHUKAM No.Kep 

247/ses/POLHUKAM/6/2012  

9.  25 Juni 2012  

Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan 

Penyelamatan Hutan Register 45 Sungai 

Buaya berdasar SK Bupati Mesuji 

No.B/118/I.02/HK/MSJ/2012  

10.  2012  

Pembentukan Tim Gabungan Penertiban 

Kawasan Hutan Produksi Register 45 

berdasar SK Menteri  

Sumber: Dokumen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mesuji – 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

A. Simpulan 
 

 

Setiap manusia pada hakekatnya mempunyai persepsi masing-masing 

mengenai sebuah fenomena. Begitupun mengenai konflik agraria di wilayah 

Register 45 kabupaten Mesuji. Khususnya para elit politik lokal bakal calon 

kepala daerah. mengingat pada tahun 2017 akan diadakannya pemilihan 

kepala daerah kabupaten mesuji. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan persepsi elit politik lokal calon kepala 

daerah kabupaten mesuji terhadap konflik agraria di wilayah register 45 

mesuji menjelang pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 meliputi: 

 

1. Pengetahuan Bakal Calon Kepala Daerah 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, bakal calon kepala daerah mengetahui 

mengenai konflik agraria di wilayah register 45 sebagai berikut, Register 

45 Merupakan wilayah hutan produksi yang dikelola oleh PT. Silva 

Inhutani Lampung. Beberapa tahun lalu memang wilayah ini di rambah 

oleh masyarakat secara besar-besaran yang menurut masyarakat tersebut 

mereka telah membeli tanah tersebut. Konflik agraria yang terjadi di 

wilayah Register 45 terjadi pada tahun 2011.   
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2. Motivasi bakal calon kepala daerah terkait konflik agraria Register 

45 Mesuji 

 

berdasarkan hasil dan penjelasan bahwa motivasi setiap bakal calon 

kepala daerah .terkait penyelesaian konflik agraria Register 45 Mesuji. 

Jika mereka terpilih, akan memprioritaskan penyelesaian konflik agraria 

Register 45 Mesuji dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan 

pemerintah kabupaten Mesuji di periode tahun 2017 sampai 2022 

mendatang. 

 

3. Pengalaman Bakal Calon Terkait Konflik Register 45 Mesuji 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, bahwa salah satu dari dua pasang 

calon tersebut merupakan petahana, yang mempunyai pengalaman terkait 

kasus konflik Register 45 mesuji, sedangkat tiga lainnya bukan merupakan 

petahana, tetapi M Adam Ishak juga telah mempunyai pengalaman terkait 

konflik Register 45 Mesuji, sedangkan dua lainnya belum mempunyai 

pengalaman terkait konflik agraria di wilayah Register 45 Mesuji. 

 

4. Respons 

 

a. Penyebab terjadinya konflik agraria di wilayah Register 45 Kabupaten 

Mesuji 

 

Konflik agraria Register 45 terjadi karena adanya silang sengketa 

antara masyarakat dan perusahaan, masyarakat merasa membeli tanah 

di wilayah tersebut dan berusaha untuk mempertahankan yang mereka 
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punya, begitu pun perusahaan, melakukan upaya-upaya untuk 

mempertahankan wilayah produksinya dengan cara membuat 

pembatas di batas wilayah kelola perusahaan, akibatnya timbulah 

konflik Register 45 Register 45 Mesuji.  

 

b. Penyebab belum terselesaikannya konflik agraria Register 45 

kabupaten Mesuji  

 

Belum terselesaikannya Konflik agraria di wilayah Register 45 Mesuji 

hingga saat ini karena pemerintah daerah pada saat ini sedang 

melakukan pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang 

menempati wilayah tersebut. Pola kemitraan adalah sistem pengelolaan 

hutan produksi melalui kerja sama antara perusahaan dan masyarakat 

dengan cara masyarakat menanam bibit pohon dari perusahaan dan 

nantinya dijual ke perusahaan. 

 

Sistem ini merupakan terobosan dari pemerintah daerah agar tidak 

muncul lagi konflik antara perusahaan dan masyarakat, tetapi dalam 

pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya 

koordinasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. banyak 

masalah-masalah yang muncul setelah konflik tersebut terjadi, dan 

banyak kepentingan dalam konflik tersebut, dari mulai masyarakat 

pribumu Mesuji, masyarakat pendatang dari luar Mesuji, dan banyak 

kerusuhan yang terjadi di wilayah tersebut yang menyebabkan konflik 

agraria di wilayah Register 45 belum terselesaikannya hingga saat ini. 
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c. Pihak yang berwenang dalam penyelesaian konflik agraria Register 45 

 

Pihak yang berwenang dalam penyelesaian konflik agraria di wilayah 

Register 45 kabupaten Mesuji diantaranya pemerintah daerah, 

pemerintah pusat, dan dinas-dinas kabupaten Mesuji yang terkait 

dalam penyelesaian konflik agraria diwilayah Register 45 kabupaten 

Mesuji. 

 

5. Sikap 

 

sikap elit politik lokal bakal calon kepala daerah dalam penyelesaian 

konflik agraria di wilayah Register 45 Kabupaten Mesuji, meliputi  tetap 

menjalankan pola kemitraan, tetapi tetap dilakukan pengawasan dengan 

baik, agar benar-benar terlaksana, mencari titik penyelesaian yang bisa 

diterima oleh semua pihak dan atas bantuan dari pemerintah pusat 

maupun dari pihak-pihak lain. dilakukannya upaya-upaya yang efektif, 

seperti dengan mengambil kebijakan yang tidak mengakibatkan konflik 

kembali terjadi dengan melakukan negosiasi dengan baik, dan mencari 

titik penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak dan atas bantuan 

dari pemerintah pusat maupun semua pihak terkait konflik tersebut, 

karena status lahan register merupakan tanah milik negara. 
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B. Saran 

 

Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara) 

dihadapkan dengan asasi warga negara khususnya hak milik individu dan hak 

kromunal (tanah ulayat). Mencermati konflik pertanahan di Indonesia yang 

terus meningkat, akar permasalahannya terletak pada benturan antara hak 

yang menguasai Negara (HMN) dengan hak asasi manusia (HAM) yang 

memiliki kewenangan tinggal 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. 

 

konflik di Register 45 merupakan 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 terselesaikan. 

 

Untuk itu saran dari penulis terkait dari konflik agraria register 45 yang belum 

terselesaikan yaitu: 

1. Untuk pemerintah daerah kabupaten Mesuji diharapkan mampu 

menyelesaikan konflik agraria register 45 secara tuntas. 
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2. Untuk elit elit politik lokal bakal calon kepala daerah yang akan 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah mesuji diharapkan dalam 

pemerintahan mendatang memprioritaskan penyelesaian konflik agraria 

register 45 agar segera terselesaikan dan tidak memunculkan masalah 

masalah baru terkait konflik agraria Register 45. 
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dan penyelesaian pertanahan 



 

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji 

di Propinsi Lampung 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pasal 1 ayat (1) 

 

 

Iternet 

Mesujikab.go.id 

 

 


