
 

 

 

ABSTRAK 

 

PROSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

PENYEROBOTAN LAHAN PERKEBUNAN (STUDI KASUS PT GWANG-JU 

PALM INDONESIA DI KAMPUNG GUNUNG SANGKARAN  

KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN) 
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Orry Nur Kirana 

 

 

PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah salah satu dari perusahaan perkebunan di 

Kabupaten Way Kanan yang terus-menerus mengalami gangguan keamanan 

terkait lahan perkebunan yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh masalah asal-

usul lahan, yang mengakibatkan banyaknya oknum warga yang melakukan klaim 

untuk lahan yang sama dan/atau memperjualbelikan lahan yang bukan haknya 

sehingga terjadi tumpang-tindih penguasaan di lapangan. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi penyerobotan lahan perkebunan pada 

PT Gwang-Ju Palm Indonesia; (2) Mengapa terjadi hambatan pada penegakan 

hukum pidana terhadap penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm 

Indonesia; (3) Bagaimanakah prospektif penegakan hukum pidana terhadap 

penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia.  

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis-normatif dan yuridis-empiris guna mendapatkan data primer dan sekunder 

untuk dianalisis. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) Penyebab 

terjadinya penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia 

adalah faktor sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, faktor penguasaan dan 

pemilikan lahan, dan faktor regulasi hukum, birokrasi, dan penegakan hukum;    

(2) Terjadinya hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan 

lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah karena faktor 

internal dan faktor eksternal; (3) Prospektif penegakan hukum pidana terhadap 

penyerobotan lahan perkebunan pada PT Gwang-Ju Palm Indonesia adalah 

dengan menggunakan mediasi penal yang dapat dilaksanakan dalam dua cara, 

yaitu melalui pemidanaan murni bagi pelaku yang telah memenuhi bukti-bukti 

melakukan tindak pidana penyerobotan lahan dan/atau yang menyertainya, dan 

melalui diversi atau pengalihan perkara dengan musyawarah melalui diskresi 

kepolisian  kepada  pihak-pihak yang turut  menjadi korban atau tanpa  sengaja 

menjadi  pelaku tindak  pidana  penyerobotan lahan perkebunan PT Gwang-Ju 

Palm Indonesia. 

 
 



Saran utama dalam penelitian ini adalah kepada penegak hukum seyogyanya 

terlebih dahulu memetakan dan mengklasifikasi akar permasalahan dari suatu 

tindak pidana, khususnya terkait masalah lahan perkebunan, dan lebih berani 

melakukan penegakan hukum secara tegas, baik secara murni untuk kasus-kasus 

tertentu, atau dengan mediasi penal melalui diskresi untuk kasus-kasus ringan atau 

yang dapat diselesaikan melalui musyawarah atau perdamaian, sesuai dengan 

semangat keadilan dalam perspektif restoratif 
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