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A B S T R A  K 

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Agraria 

Perspektif Islam 

(Studi Kasus Kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji) 

OLEH 

TRIMO PRABOWO 

Konflik Agraria banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan 

seringkali menimbulkan korban jiwa, selain juga kerugian harta benda. Akar 

konflik adalah penggunaan lahan yang diklaim masyarakat telah dikuasai selama 

bertahun-tahun atau eksplorasi sumber daya alam yang dirasa merugikan 

masyarakat. Konflik terjadi karena tidak ada titik temu antar pihak dalam 

persoalan penggunaan lahan. Mengingat kerugian yang ditimbulkan maka konflik 

harus ditangani dengan cepat. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi konflik agraria? 2. Bagaimana 

konsep Islam terhadap penyelesaian konflik agraria? 3. Faktor-Faktor apakah 

yang menjadi penghambat penyelesaian konflik agraria?. Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi

penghambat akan upaya penyelesaian konflik tersebut. 2. Untuk mengetahui dan

menganalisis bagaimana pandangan Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan

oleh pemerintah daerah dalam mengatasi konflik agraria di kawasan Register 45

Kabupaten Mesuji. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data

melalui penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan

penelitian dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan Pemerintah Daerah sudah 

berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih belum 

terselesaikan secara keseluruahan, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah 

berupaya dalam mengatasi konflik agraria dengan pemberdayaan masyarakat 

setempat melalui kemitraan kehutanan (program kemitraan).  

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, pemerintah daerah melakukan 

proses mediasi dan fasilitasi melalui salah satu metode penyelesaian secara 

integratif, yakni metode konsesus. Dalam pandangan Islam upaya yang dilakukan 

Pemerintah Daerah dalam mengatasi konflik agraria di kawasan register 45 

Kabupaten Mesuji menunjukkan pola yang tepat dalam proses musyawarah dan 

bermuamalah serta dalam bentuk kerja sama kemanusian (Ta’awanu Insani). 

Dalam hal ini pemerintah daerah yang memiliki peran sebagai fasilitator 

sedikit banyaknya telah berhasil menyelesaikan konflik agraria meskipun belum 

secara keseluruhan. Hal ini karena diakibatkan berbagai faktor yang menghambat 

penyelesaian koflik agraria seperti adanya kepentingan kelompok-kelompok 

tertentu dan adanya intimidasi baik dari preman maupun pihak-pihak yang merasa 

kepentinganya terganggu serta kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendiami 

kawasan register 45 Kabupaten Mesuji, tergolong rendah dalam pemenuhan dan 

keberlansungan hidup. 
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Artinya: “Barang siapa yang berbuat zholim dengan mengambil sejengkal tanah 

maka dia akan dikalungi dengan tanah dari tujuh lapis bumi.” (Hadis riwayat Al 

Bukhori dan Muslim). 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM 

MENGATASI KONFLIK AGRARIA PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus 

Kawasan Register 45  Kabupaten Mesuji).  

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami maksud judul 

skripsi ini, maka perlu adanya penegasan judul pada kalimat-kalimat yang 

dianggap perlu, sebagai berikut: 

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki 

kedudukan dalam masyarakat.
1
 Pemerintah (goverment) secara etimologis berasal 

dari kata yunani Kubernan atau nahkoda kapal. Artinya, menatap kedepan lalu 

“memerintah” berarti melihat kedepan menentukan berbagai kebijakan yang 

diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat dan negara, memperkirakan 

arah perkembangan masyarakat yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-

langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta 

mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan. Pemerintahan 

menyangkut tugas dan wewenang, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang 

menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut.
2
  

Sedangkan yang dimaksud pemerintah dalam penelitian ini ialah 

pemerintah daerah kabupaten Mesuji yang kemudian penulis batasi pada; Dinas 

Kehutanan Kabupaten Mesuji, Polres Mesuji, BPN Mesuji dan Bappeda Mesuji. 

                                                             
1 Peter salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi I (Jakarta: 

Modern English Pres, 1991), h. 1132. 
2 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 168. 
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Konflik adalah perselisihan; pertempuran; bentrokan
3
. Lewis A. Coser 

sebagaimana disitir oleh veeger, mendefinisikan konflik sebagai perselisihan 

mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan 

sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-

pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang 

diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan 

mereka.
4
  sedangkan Agraria adalah hal-hal yang berkenaan dengan pertanian atau 

hal-hal yang berkenaan dengan pemilikan tanah.
5
 

Perspektif merupakan sudut pandang atau pandangan manusia dalam 

memilih opini.
6
 Bila dikaitkan dengan Islam, maka peneliti menyimpulkan bahwa, 

perspektif Islam adalah penglihatan atau pandangan tentang keyakinan dalam 

ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud 

perspektif Islam dalam penelitian ini adalah pandangan Islam tentang 

penyelesaian konflik tanah yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadis. 

Kawasan Register 45 adalah daerah yang menjadi perselisihan, dalam hal 

ini tempat terjadinya sengketa lahan. Kawasan Register 45 ini sebelumnya masuk 

Kabupaten Tulang Bawang. Saat dimekarkan pada 2008, wilayah ini masuk dalam 

Kabupaten Mesuji   

Berdasarkan penegasan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka 

penelitian yang dimaksudkan dapat memberikan gambaran mengenai peran serta 

upaya-upaya pemerintah daerah dalam mengatasi konflik agraria dari tahun 2012 

                                                             
3 Peter salim, Yenny Salim, Op. Cit. h. 761. 
4
 Bambang Eko Supriyadi,  Hukum Agraria Kehutanan : Aspek hokum Pertanahan 

Dalam Mengelola Hutan Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 127. 
5 Peter Salim, Yeni Salim. Op. Cit. h. 20. 
6 Dedy Harsono, Ensiklopedia Bahasa (Jakarta: Edisi Digital, 2010), h. 32. 
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sampai 2015 (kawasan register 45 kabupaten mesuji) dan dinalisa mengunakan 

kaca mata Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik 

agraria perspektif Islam ini, dilakukan berdasarkan beberapa alasan yaitu: 

1. Adanya keinginan untuk mengetahui pemahaman akan fungsi dan 

peran pemerintah daerah dalam pengendalian konflik Agraria. 

2. Adanya keinginan untuk mengkaji lebih dalam terkait solusi konflik 

dalam tinjauan ajaran-ajaran Islam. 

3. Daerah yang diteliti merupakan satu wilayah dengan tempat tinggal 

peneliti sehingganya memudahakan peneliti untuk melakukan 

penelitian. 

C. Latar Belakang Masalah 

Kasus sengketa tanah (agraria) yang sempat menjadi pusat perhatian 

berbagai pihak, adalah kasus sengketa yang terjadi di kawasan hutan dalam 

wilayah administrasi Kabupaten Mesuji. Kawasan hutan tersebut dikenal sebagai 

kawasan Register 45. Kawasan tersebut, disusun berdasar nomor registrasi di 

Kementrian Kehutanan.  

Lebih lanjut, pada 7 Oktober 1991, Menteri Kehutanan mengeluarkan 

Surat Keputusan (SK) nomor 688/Kpts-II/1991. Kementerian Kehutanan 

memberikan areal hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) sementara 

kepada PT Silva Inhutani Lampung (SIL) di Register 45 Sungai Buaya Lampung 

seluas 32.600 Ha. Dimana, PT SIL merupakan korporasi patungan antara PT Silva 

Lampung Abadi dan PT Inhutani V. Selanjutnya, SK HPHTI untuk kawasan 
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Register 45 pun keluar. SK Menteri Kehutanan nomor 93/Kpts-II/1997 berisi 

penetapan kawasan hutan Register 45 seluas 43. 100 Ha.
7
 

Pada tahun 1999, masyarakat Kampung Talang Batu, Talang Gunung dan 

Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang (sebelum 

pemekaran) menuntut reclaimming lahan kepada Gubernur Lampung. Menurut 

tokoh adat ketiga kampung tersebut, desa mereka menjadi masuk dalam kawasan 

Register 45 Sungai Buaya dengan diterbitkannya SK No. 93/Kpts-II/1997 tentang 

Pemberian Hak Pengusahaan HTI atas Areal Hutan seluas  43.100 Ha kepada PT 

SIL. Karena menurut Besluit Residen Lampung Distrik No. 249, luas kawasan 

Register 45 adalah: 33.500 Ha. Apalagi di daerah ini sudah banyak fasilitas umum 

seperti 3 (tiga) buah SD, dan 1 (satu) SMP, 3 (tiga) Masjid, 6 (enam) Mushalla, 2 

(dua) Gereja, dan 3 (tiga) Pura.
8
  

Cristanto Djefry Saekoko menulis dalam Tesis yang berjudul “Konflik 

Tanah di Mesuji Studi tentang Sebab dan Dampak Konflik Pemilikan Tanah di 

Kabupaten Mesuji terhadap Masyarakat di sekitarnya” menjelaskan bahwa 

penyebab terjadinya konflik di Kawasan Register 45 tersebut adalah perluasan 

areal hutan Register 45 dari 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha, artinya ada selisih 

tanah seluas 9.600 Ha yang diambil dari tanah milik masyarakat. Perluasan inilah 

                                                             
7 Oki Hajiansyah Wahab, Terasing Di Negeri Sendiri :Kritik Atas Pengabaian Hak-Hak 

Konstitusional Masyarakat Hutan Register 45 Mesuji, Lampung cetakan kedua. (Bandar 

Lampung: Indepth Publishing, 2012), h. 12-13. 
8 “Kronologis kasus register 45 Way Buaya Mesuji Lampung”, (On-Line), tersedia di: 

http://www.beritasatu.com/nasional/21963-kronologis-kasus-register-45-way-buaya-mesuji-

lampung.html, (1 Maret 2016) 

http://www.beritasatu.com/nasional/21963-kronologis-kasus-register-45-way-buaya-mesuji-lampung.html
http://www.beritasatu.com/nasional/21963-kronologis-kasus-register-45-way-buaya-mesuji-lampung.html
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yang dianggap mengambil tanah masyarakat, sehingga menimbulkan 

ketidakpuasan yang berujung konflik antara masyarakat adat dan perusahaan.
9
 

Dengan kondisi tersebut, masyarakat sebagai pemilik tanah, menuntut agar 

perusahaan mengembalikan tanah yang mereka miliki sehingga mereka bisa 

kembali bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan kata lain 

masyarakat yang merasa tanahnya terambil akibat perluasan kawasan hutan 

Register 45 melakukan berbagai upaya, mulai dari gugatan ke pengadilan sampai 

dengan pendudukan. 

Pada tahun 1997, sejumlah warga yang mendiami kawasan tersebut mulai 

menebangi tanaman yang ditinggal oleh PT Inhutani untuk membuka lahan. Pada 

tahun 1999 pula, berkembang dengan banyaknya warga pendatang yang datang 

dari berbagai daerah seperti Lampung Timur, Metro, Tulang Bawang bahkan dari 

Pulau Jawa. Warga kemudian membuat kapling-kapling dan dibagi ke sesama. 

Lahan tersebut digunakan untuk menanam singkong sebagai mata pencaharian 

mereka. 

Lambat laun kawasan ini kemudian semakin merambah daerah sekitarnya, 

hingga mereka mendirikan desa sendiri bernama Desa Moro-moro yang terdiri 

dari Kampung Moro Seneng, Moro Dewe, dan Moro-moro. Mereka mendirikan 

rumah-rumah, ladang singkong, bahkan sekolah dan tempat ibadah. Kawasan ini 

kemudian semakin berkembang hingga tahun 2003 banyak warga mulai membuka 

lahan kembali di wilayah Alpha 8 dan membuat perkampungan yang bernama 

Pelita Jaya. Warga di kawasan ini kemudian dikoordinasi oleh sebuah organisasi 

yang bernama Pekat Raya. Warga yang ingin tinggal di kawasan tersebut 

                                                             
9 Christanto Djefry Saekoko, Konflik Tanah di Mesuji Studi tentang Sebab dan Dampak 

Konflik Pemilikan Tanah di Kabupaten Mesuji terhadap Masyarakat di sekitarnya, Tesis, 

(Salatiga: Program Pascasarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, 2013), h. 109. 
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diharuskan membayar 3 hingga 15 juta per-kapling sesuai luas dan lokasi lahan 

tersebut. 

Keberadaan perambah yang perlahan menguasai kawasan Register 45 itu 

membuat Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Gabungan Penertiban 

Perlindungan Hutan. Anggota tim itu terdiri dari polisi, TNI, jaksa, pemerintah, 

satuan pengamanan perusahaan dan pengamanan swakarsa. Mereka melakukan 

aksinya pada bulan September 2010. 

Tim beranggotakan ribuan orang itulah yang menggusur permukiman dan 

gubuk-gubuk liar yang dibangun Pekat Raya. Sempat ada perlawanan, tapi tidak 

ada korban jiwa. “Penertiban yang digelar 6 November 2010 yang menyebabkan 

satu orang warga tewas dan satu lainnya terluka,” kata Kepala Polda Lampung 

Brigadir Jenderal Jodie Roosseto.
10

 

Pada penertiban itu, seorang warga, Made Asta, 38 tahun, tewas tertembak 

aparat. Sementara Nyoman Sumarje, 29 tahun, luka tembak di bagian kaki. Pasca 

peristiwa itu polisi menangkap sejumlah pengurus Pekat Raya karena telah 

mengkapling-kapling lahan Register 45 dan diperjualbelikan 

Dalam literasi lain, hal yang senada pula mengatakan bahwa permasalahan 

pada Register 45 mencuat pada tanggal 6 November 2010, saat terjadi kontak 

kekerasan pada demo yang dilakukan atas penggusuran lahan yang melibatkan 

masyarakat dari lima desa di Kabupaten Tulang Bawang. Kekerasan terjadi antara 

masyarakat dan aparat polisi yang mengakibatkan satu orang tewas dan satu orang 

luka tembak. Permasalahan ini dipicu oleh penambahan luasan Hak Penguasaan 

                                                             
10

 “Kronologis Konflik Lahan di Mesuji Lampung” (On-Line), tersedia di: http://berita-

lampung.blogspot.co.id/2011/12/kronologis-konflik-lahan-di-mesuji.html. (1 Desember 2015). 
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Hutan Industri (HPHI) kepada PT Silva Inhutani Lampung (SIL) seluas 9.600 Ha 

pada tahun 1997.
11

  

Berdasarkan pengamatan penulis, mayoritas masyarakat yang berada 

dalam kawasan Register 45 adalah mayoritas muslim dan minoritas untuk 

masyarakat non-muslim. Maka dalam kasus tersebut, hal yang perlu diperhatikan 

adalah menemukan solusi dalam penyelesaian konflik yang sedang berlangsung 

dengan tanpa mengesampingkan ajaran islam sehingga tercipta suatu perdamaian. 

Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan dalam mengemban 

misi perdamaian tersebut. 

Dengan kata lain, bahwa konflik agraria di kawasan Register 45 pada 

dasarnya merupakan konflik antara perusahaan dengan petani mengenai hak klaim 

tanah, namun tidak dapat dipungkiri peran pemerintah daerah dalam konflik 

tersebut sangatlah besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tugas dan 

wewenang sebagai kepala wilayah setempat untuk membina ketenteraman dan 

ketertiban wilayahnya. Sehingga konflik yang terjadi di kawasan register 45 

tersebut dapat diselesaiakan secara damai dan diharapakan tidak berkembang 

maupaun terulang kembali. 

Bahkan setiap orang yang arif dan bijaksana serta ada kemampuan, harus 

terjun ke gelanggang guna mendamaikan persengketaan dengat niat semata-mata 

mencari kebenaran dan dan jauh dari pengaruh hawa nafsu
12

. Seperti yang 

firmankan Allah, 

                                                             
11

 Kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan 

nasional, WHITE PAPER (Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional), (Jakarta: Kementerian 

PPN/BAPPENAS, 2013, h. 7. 
12 Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, (Bandung: Jabal, 2013, Cet. 12) H.281 
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“…..sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudara mu itu 

dan takutlah terhadap Allah, Supaya kamu mendapat rahmat.”(al-Hujarat:10) 

Dalam salah satu hadisnya Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan 

mendamaikan ini, serta bahayanya pertentangan dan perpisahan. 

Sabda Rasulullah SAW.; 

َصاَلُح َذاِث الَبْيِن؛ َفِإَّن َفَساَد َذاِث : َبَلى، َقاَل: َأاَل ُأْخِبرُكُن ِبَأْفَضَل ِهْن َدَرَجِت الِّصيَاِم َوالَّصاَلِة َوالَّصَدَقِت؟ َقاُلْوا

 الَبْيِن ِهَي الَحاِلَقُت

Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, 

shalat dan sedekah ? Para sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasûlullâh.” Beliau 

bersabda, “Yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya 

perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama)”. [HR. Abu Dawud 

dan Tirmidzi] 

Berdasarkan uraian dan meliahat fenomena di atas, maka menarik untuk 

dilakukan penelitian dan analisis terhadap peranan pemerintah daerah dalam 

mengatasi konlik agraria, yang kemudian peranan pemerintah dalam melakukan 

upaya penyelesaian konflik tersebut akan dianalisis lebih mendalam menggunakan 

sudut pandang Islam. Penelitian dan analisis tersebut dituangkan dalam bentuk 

karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Mengatasi Konflik Agraria Perspektif Islam (Studi Kasus Kawasan Register 

45 Kabupaten Mesuji)”. 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 

mengatasi konflik agraria? 
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2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat penyelesaian 

konflik agraria? 

3. Bagaimana konsep Islam terhadap penyelesaian konflik agraria? 

E. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik 

agraria di kawasan register 45 sungai buaya tersebut. 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi 

penghambat akan upaya penyelesaian konflik tersebut. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Islam 

terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 

mengatasi konflik agraria di kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk peran pemerintah daerah 

dalam mengatasi konflik agraria. 

2. Memberikan sedikit gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya 

konflik agraria tersebut.  

3. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian 

mengenai bagaimana strategi dan peran pemerintah dalam mengatasi 

konflik agraria. 
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4. Memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan 

penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah 

peran pemerintah dan penanganan konflik agraria. 

5. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan 

kebijakan dalam rangka penanganan konflik agraria. 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang 

sistematis.
13

 Dalam hal ini, penulis akan menggunakan beberapa metode dalam 

penelitian agar terciptanya tulisan yang ilmiah dan tersusun secara sistematis, 

sebagaimana berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Lapangan (field study research). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada 

responden.
14

 Dalam hal ini, penelitian dilakukan terhadap Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Mesuji. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dimana, Penelitian dilakukan untuk 

memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.
 15

 

Metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau 

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara 

                                                             
13Iqbal Hasan,  Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia,2002), h. 20. 
14 Ibid. 
15 Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif; Teori dan 

Aplikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 42. 
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aktual dan cermat.
16

 Dalam hal ini, penulis berusaha medeskripsikan atau 

menggambarkan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang dalam 

penyelesaian konflik dan  bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi konflik 

tersebut yang kemudian dianalisa menggunakan kaca mata Islam. 

2. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.
17

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah Aparat Pemerintahan Kabupaten Mesuji, yakni, Dinas 

Kehutanan Mesuji, Polres Mesuji, Bappeda Mesuji, BPN Mesuji dan Masyarakat 

yang mendiami Register 45. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi.
18

 

Dalam hal ini pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 

sampling, yakni pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.
19

   

Dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini dalah sebagai berikut: 

No Nama Jabatan Ket. 

1. Bpk. Samsi 

Hermansyah 

Kepala UPTD KPHP Sungai 

Buaya 

Dinas 

Kehutanan 

Mesuji 

                                                             
16

 Iqbal Hasan,  Op. Cit. h. 22. 
17 Ibid. h. 58. 
18 Ibid.  

19 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 152. 
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2 
Bpk. Sigit Maryanta Wakapolres Mesuji POLRES Mesuji 

3 
Bpk. Arif Arianto Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Bappeda Mesuji 

4 
Bpk. Masli Caniago Kasubag TU BPN Tuba 

BPN Mesuji 

(C.q BPN Tuba) 

5. 
Bpk. M.Syaefulloh Korlap Sido Rukun Key Information 

6 
Bpk. Taryadi Korlap Ketemu Bangsa Key Information 

7. Bpk. An Lely 

Sumaini 
Korlap Pelita Jaya Key Information 

8. 
Putu Wayan Kelonpok Pelita Jaya Key Information 

9. 
Imam Taruno Korlap Karya Jaya I Key Information 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian.
20

 Secara umum wawancara dapat dibagi ke 

dalam dua bagian yaitu standardized interview (wawancara berencana) dan 

unstandardized interview (wawancara tidak berencana). Setelah memahami dari 

pengertian  keduanya kemudian menimbangnya, maka penulis menggunakan 

wawancara secara berencana.  

Wawancara berencana adalah  model wawancara yang biasanya daftar 

pertanyaan (quesioner) telah disiapkan sebelumnya dan disusun secara sistematis. 

Kuisioner yang terstruktur dan sistematis ini kemudian oleh pewancara ditanyakan 

kepada responden dengan cara membacakannya kepada responden untuk dijawab. 

Semua responden yang terpilih diajukan kuisioner yang sama, kata-kata sama 

                                                             
20Sutrisno Hadi, Metodologi Research; jilid 2 (yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 218. 
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dengan pola dan sistematika yang seragam.
21

 Dalam hal ini penulis menggunakan 

metode wawancara terstruktur untuk mendapatkan data tambahan selain 

dokumentasi. 

b. Metode Observasi  

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi 

adalah pengajuan secara intensional atau bertujuan suatu hal khusunya untuk 

pengumpulan data dan merupakan suatu herbalisasi mengenai hal-hal yang di 

amati.
22

 Maka dalam penelitian ini, penulis mengobservasi terkait peran 

pemerintah daerah dalam mengatasi konflik agraria perspektif islam.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non 

partisipan. Dimana yang dimaksud dalam observasi non partisipan adalah peneliti 

tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen saja.
23

 

c. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang merupakan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan lain sebagainya
24

 

Metode dekumentasi ini digunakan sebagai metode pelengkap dari metode 

interview dan observasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat dokumen dan ada hubunganya dengan penelitian. 

 

                                                             
21 Bagong suyanto, Sutinah, Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan 

Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 77. 
22 Kartini kartono, Pengantar Metodologi Sosial (Bandung: Cv Bandar Maju, 1996), h. 

157. 
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 

R&R,(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 194. 
24 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

1981), h. 93. 
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4. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan 

oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu
25

. Setelah data terkumpul 

maka tahap selanjutnya adalah menganalisa secara cermat dan kritis. Pada tahap 

ini, data dipperoleh dan dianalisa sedemikian rupa sehingga berhasil 

menyimpulkan kenbenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan-persoalan yang tertuang dalam rumusan masalah.  

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif, yaitu 

menggambarkan yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena secara 

kualitatif. Penyimpulan dalam menganalisa ini dengan menggunakan metode 

berfikir induktif. 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah merupakan bagian dari suatu proposal yang 

bersifat sentral. Selain itu dari segi uraiannya, tinjauan pustaka adalah bagian dari 

proposal yang paling panjang. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, 

seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar, tentang 

penelitian yang akan dilaksanakan, baik menyangkut masalah penelitian, tujuan 

penelitian serta cara penelitian yang akan dilaksanakan.
26

 

Sejauh pengetahuan penulis belum ada judul penelitian yang sama dengan 

penelitian ini khususnya di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. 

Tetapi dalam kajian ilmiah ini, sudah banyak yang membahas tentang peran 

pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sebagai disiplin nilai maupun kajian 

                                                             
25

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 196. 
26 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 

Cet. 1, h. 236. 
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peranannya, meski terdapat kesamaan dalam pembahasan peran pemerintah dalam 

mengatasi konflik, penulis mengarahkan dalam perspektif Islam dengan fokus 

penelitian pada peran pemerintah dalam mengatasi konflik agraria. Adapun buku 

yang arah pembahasan berhubungan dengan judul ini diantaranya: 

1. Ayyub Siswanto, dalam skripsinya “Peranan Pemerintah Daerah 

Dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok  Di Kecamatan Sabbang 

Kabupaten Luwu Utara. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-

faktor pemicu terjadinya konflik dan upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar kelompok di desa 

Buangin dan desa Dandang di Kecamatan Sabbang  Kabupaten Luwu 

Utara. 

2. Harrisun, dalam skrpsinya “Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian 

Konflik Hutan Register 45 Di Kabupaten Mesuji”. Dalam skripsi ini 

memfokuskan penelitian pada faktor-faktor penghambat penyelesaian 

konflik di register 45 Kabupaten Mesuji. 

3. Radhitya Wicaksono, dalm tesisnya “Peranan POLRI Dalam 

Penyelesaian Konflik (Study Kasus Pembongkaran Makam Mbah 

Priok)”, dalam tesis ini menjelaskan bentuk-bentuk yang telah 

dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka 

membantu pengamanan kegiatan kerusuhan yang terjadi dalam dalam 

rencana pembongkaran makam Mbah Priok. 

4. Oki Hajiansyah Wahab, dalam bukunya “Terasing Di Negeri Sendiri 

(Kritik atas Pengabaian Hak-hak Konstitusional Masyarkat Hutan 

Register 45 Mesuji,Lampung)” dalam buku ini berisikan gagasan akan 
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kritik-kritik terhadap konflik agraria di register 45 kabupaten mesuji 

yang berdampak pada pengabaian hak-hak konstitusional masyarakat 

yang menempati register 45 kabupaten mesuji.  

5. Bodro Sigit Rahwono, dalam skripsinya “ Konflik dan Rekonsiliasi 

Etnik di Mesuji ( Studi pada masyarkat pribumi dan pendatang di 

Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan)” dalam skripsi 

ini berisikan dinamika antar etnik  di Desa Surya Adi dan Desa 

Pematang Panggang, dan meliputi faktor-faktor penyebab konflik dan 

proses rekonsiliasi konflik yang telah  dilakukan pemerintah dalam 

menyelesaikan konflik antar etnik. 

6. Christanto Djefry Saekoko, dalam tesisnya “Konflik Tanah di Mesuji 

Studi tentang Sebab dan Dampak Konflik Pemilikan Tanah di 

Kabupaten Mesuji terhadap Masyarakat di sekitarnya”. Dalam tesis 

ini, fokus pembahasan terletak pada sebab-sebab terjadinya konflik 

tanah di Mesuji serta dampak-dampak dari konflik tanah di Mesuji. 

Sehingga tidak berfokus pada konflik yang terjadi di kawasan register 

45, namun pada kasus secara keseluruhan di Mesuji. 

Berdasar pada beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang penulis susun ini memiliki perbedaan dengan karya-karya ilmiah 

yang pernah ditulis oleh para peneliti sebelumnya, perbedaan itu terletak pada 

fokus penelitian tentang  peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik 

agraria serta dianalisa menggunakan konsep Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemerintah Daerah 

 

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
1
 Dimana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah.
2
 Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya
3
, yaitu:  

1) Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan 

yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

2) Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil 

inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut. 

                                                             
1Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
2
Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

3Setya Retnami, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Kantor 

Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000), h. 1. 
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3) Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan 

tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. 

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “pembagaian daerah 

Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya 

ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam 

daerah-daerah yang bersifat istimewa”.
4
 Maksudnya ialah bahwa wilayah 

Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, 

yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tanggganya sendiri dan daerah 

administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. 

 Menurut Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, 

yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah kepala daerah, yaitu kepada 

daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan walikotamadya, serta DPRD. 

Dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 

dalam pasal 2, menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah
5
 adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dalam pasal berikutnya, yakni pasal 3 mempertegas penjelasan 

bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

                                                             
4 C. S. T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Ed, 

Revisi, cet. 3, h. 141 
5 UU. No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

 Kepala daerah mempunyai dua fungsi
6
, yaitu: 

a. Sebagai kepala daerah otonom, yang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; dan 

b. Sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat. 

Seorang kepala daerah mempunyai dua kedudukan
7
, yaitu: 

a. Sebagai kepala daerah, yang merupakan wakil pemerintah pusat 

(kepala wilayah) 

b. Sebagai kepala daerah otonom yang bersangkutan. 

Selanjutnya, perlu diketahui hal-hal berikut: 

1. Kepala wilayah provinsi dan ibukota negara disebut gubernur, 

yang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada 

presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 

2. Kepala wilayah kabupaten disebut bupati. 

3. Kepala wilayah kotamadya disebut walikotamadya. 

Baik bupati maupun walikotamadya bertanggung jawab kepada 

kepala wilayah provinsi yang bersangkutan. 

4. Pada wilayah kota administrasi disebut walikota yang bertanggung 

jawab kepada kepala wilayah kabupaten atau kotamadya atau kota 

administrasi yang bersangkutan
8
. 

                                                             
6 Op. Cit, C. S. T. Kansil, h. 151 
7 Ibid, h. 144. 
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Tugas dan kewajiban kepala wilayah
9
 meliputi hal-hal berikut: 

1. Membina ketenteraman dan ketertiban wilayahnya. 

2. Membina ideologi negara, politik dalam negeri, dan kesatuan 

bangsa. 

3. Menyelenggarakan koordinasi terhadap instansi-instansi vertical. 

4. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemerintah 

daerah. 

5. Melakukan pembinaan tertib pemerintahan. 

Semua kepala wilayah dalam semua tingkatan, sebagai wakil pemerintah 

pusat, adalah penguasa tunggal dalam bidang pemerintahan di daerah, kecuali 

dalam bidang pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri, dan moneter.   

Menurut undang-undang no. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintahan di daerah, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan 

pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan asas tugas 

pembantuan.  

Konsekuensi dari ketiga asas tersebut
10

, maka diadakan sebagai berikut: 

1. Otonomi daerah, yaitu akibat adanya desentralisasi, lalu diadakan 

daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

peraturan berlaku. 

                                                                                                                                                                       
8
 Ibid, h. 147 

9 Ibid. 
10 Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Rineka cipta, 2011), ed. 

Revisi, h. 74 
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2. Daerah otonom, yaitu akibat adanya otonomi daerah lalu 

dibentuklah daerah-daerah otonomi, baik untuk provinsi maupun 

kabupaten.  Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang hendak 

berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik 

Indonesia, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

Terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dengan 

pemerintah daerah terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada 

daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota
11

, yaitu: 

1. Pertanahan, 

2. Pertanian, 

3. Pendidikan dan kebudayaan, 

4. Tenaga kerja, 

5. Kesehatan, 

6. Lingkungan Hidup, 

7. Pekerjaan umum, 

8. Perhubungan, 

9. Perdagangan dan industri, 

10. Penanaman modal, dan  

11. Koperasi. 

                                                             
11 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (civic Education) Demokrasi, 

Hak Asasi Manusia dan Masyarakkat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), ed. 

Revisi II, h. 194-195. 
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Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan 

fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 

diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Pemerintahan Daerah: 

1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya; 

2. Memilih pemimpin daerah;  

3. Mengelola aparatur daerah;  

4. Mengelola kekayaan daerah;  

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya yang berada di daerah;  

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan  

8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.  

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa 

kewajiban, yaitu:  

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; 
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5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 

6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 

7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 

8. Mengembangkan sistem jaminan social; 

9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 

11. Melestarikan lingkungan hidup; 

12. Mengelola administrasi kependudukan; 

13. Melestarikan nilai sosial budaya; 

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; 

15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak 

dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja 

pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan 

daerah. 

Kata “mengurus” dan “mengatur” dalam pemberian otonomi kepada 

daerah dapat dibedakan, yaitu mengurus berarti fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan yang dijalankan oleh pihak eksekutif daerah yaitu kepala daerah, 

sedangkan mengatur berarti fungsi pengaturan yang dijalankan oleh pihak 

pembuat peraturan daerah yaitu legislative yang dipegang Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Kesemuanya merupakan fungsi pemerintahan daerah itu sendiri 

baik provinsi maupun kabupaten. 
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 Soewargono dan Djohan menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari 

pemerintah yaitu membuat kebijakn public. Argumentasi terpenting dalam hal ini 

adalah bahwa semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan 

public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur dalam oleh kebijakan 

public tentunya menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam 

pemenuhan atau pelayanan kehidupan masyarakat, pemerintah memiliki peranan 

yang penting dan menentukan.
12

 Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap 

masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah 

pemegang saham (sumber-sumber) Negara, di mana posisi rakyat adalah sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas negara. 

 Dalam pandangan lain Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan 

negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan negara.
13

 

Untuk mengemban tugas negara tersebut, menurut Ndraha, pemerintah 

memiliki dua fungsi dasar
14

 yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi 

sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagi 

provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, 

layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara fungsi sekunder, yaitu sebagai 

provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang 

mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya 

(powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. 

                                                             
12

 Muhadam Labolo, Memahami ilmu Pemerintahan: Suatu kajian, Teori, Konsep, dan 

Pengembangannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 37 
13 Ndraha, Kybernologi I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 1 
14 Ibid, h. 78-79 
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Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif 

dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, makin 

semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sedangkan fungsi sekunder 

secara perlahan-lahn dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban secara terus menerus berupaya 

memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada 

gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri untuk 

memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan 

pemerintah.
15

 

Maka dalam hal ini, peran pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat 

(customer-driven government) yang tidak bertujuan memperoleh kentungan profit, 

sehingga haruslah ”meeting needs of the customer, not the bureaucray”, dimana 

lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan (customer) dan bukan 

memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri.
16

 

B. Konflik Agraria 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konflik artinya percekcokan, 

perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar 

anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.
17

 Sedangkan 

menurut Danil Webster mendefinisikan konflik
18

 sebagai berikut: 

                                                             
15 Muhadam Labolo, Memahami ilmu Pemerintahan: Suatu kajian, Teori, Konsep, dan 

Pengembangannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 36 
16

 Ibid, h. 39 
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.587. 
18 Peg pickering, How to Manage Conflict : kiat menangani konflik edisi ketiga, (Jakarta: 

PT Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 1 
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a. Persaiangan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu 

sama lain. 

b. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalanya: pertentangan 

pendapat, kepentingan, atau pertentangan antar individu). 

c. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang 

bertentangan. 

d. Perseteruan. 

Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistik dan 

nonrealistik, konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, 

seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh 

sumber rebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka  konflik 

akan segera diatasi dengan baik. Konflik nonrealistik didorong oleh keinginan 

yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik 

antar-agama, antar-etnis, dan konflik antar-kepercayaan lainnya. 

Salah satu  teori yang paling berpengaruh dan memberi penjelasan 

mengapa kelompok saling membandingkan diri tau berkompetisi satu sama lain 

adalah teori konflik realistic (theory conlict realistic-TCR). Teori ini 

dikemukakan oleh Sherif (1966)
19

, di mana ia menekankan pentingnya peran 

hubungan fungsional antara dua kelompok atau lebih dalam hubungan antar 

kelompok. Ia juga menyatakan bias, prasangka, atau pun konflik antar kelompok 

terjadi karena adanya kompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang 

                                                             
19 Tim penulis psikologi UI.Psikologo Sosial. Jakarta: Salemba Humanika,2009. H.251 
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terbatas. Sumber daya ini dapat berupa benda, peluang, wilayah, orang, informasi, 

atau apapun itu. Tiga asumsi dasar teori ini adalah: 

1. Manusia pada dasarnya egois dan selalu berusaha memaksimalkan 

keuntungan pribadinya. 

2. Konflik merupakan hasil dari adanya kepentingan yang tidak sesuai satu 

sama lain (incompatibel). 

3. Bahwa aspek psikologi sosial dari hubungan antarkelompok ditentukan 

oleh kecocokan atau kesamaan minat kelompok. 

Selain daripada sebab-akibat dalam kompetisi untuk memperebutkan suatu 

sumber daya yang terbatas sehingga terjadinya suatu konflik. Terdapat beberapa 

teori yang dibangun dalam mengidentifikasikan sebab-sebab terjadinya konflik. 

Beberapa teori tentang konflik tersebut adalah teori hubungan masyarakat, teori 

negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi dan 

teori kebutuhan manusia.
20

 

Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik  disebabkan oleh 

polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok 

dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-

solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara: 

a. Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok 

yang mengalami konflik. 

                                                             
20 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), h. 8 
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b. Pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima 

keberagaman dalam masyarakat.
21

 

Teori negosiasi prinsip menejelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-

posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara 

para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa agar sebuah konflik dapat 

diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan 

masalah-masalah dan mampu melakukakn negosiasi berdasarkan kepentingan dan 

bukan pada posisi yang sudah tetap.
22

 

Teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok 

orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas 

mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan 

melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang 

mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan 

kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. 

Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas 

pokok semua pihak.
23

 

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi 

karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar 

belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog di antara orang-orang 

yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat 

lainnya, mengurangi streotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.
24

 

                                                             
21

 Ibid. 
22 Ibid.  
23 Ibid, h. 9 
24 Ibid. 
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Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya 

masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-

bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa 

penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan 

struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan 

hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta 

pengembangan proses-proses dan system untuk mewujudkan pemberdayaan, 

keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing.
25

 

Teori kebutuhan atau kepentingan manusia menjelaskan, bahwa konflik 

dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi 

atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan 

dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu substantive (substantive), prosedural 

(procedural), dan psikologis (psychological). Kepentingan substantive merupakan 

kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan, 

rumah, sandang atau kekayaan. 

Kepentingan procedural merupakan kepentingan manusia yang berkaitan 

dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat. Kepentingan psikologis 

berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan, seperti penghargaan dan 

empati.
26

Adapun tahapan dinamika konflik menurut Fisher
27

, sebagai berikut: 

 Prakonflik. Tahap ini merupakan peroide di mana terdapat suatu 

ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul 

konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum. Mungkin suatu pihak 

                                                             
25 Ibid. 
26 Ibid, h. 10 

27 Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik , (Jakarta:Kencana, 2014), h. 88-89. 
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mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan 

hubungan di antara berbagai pihak dan keinginan untuk menghindari 

kontak satu sama lain. 

 Konfrontasi. Pada tahap ini konflik terjadi semakin terbuka. Jika ada satu 

pihak yang merasa ada masalah. Sehingga para pedukungnya mulai 

melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang 

pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi kedua antara 

kedua pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya 

dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat 

meningkatkan.  

 Krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan 

kekerasan menjadi paling hebat. Konflik skala besar, merupakan periode 

perang seperti terjadi pembunuhan. Komunikasi normal di antara kedua 

pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cendrung 

menuduh dan menentang pihak lainnya. 

 Akibat. Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Suatu pihak 

mungkin menaklukan pihak lain. Suatu pihak mungkin menyerah atas 

desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi tanpa 

bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi 

dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan ada 

penyelesaian.  

 Pascakonflik. Akhirnya situasi diselasaikan dengan cara mengakhiri 

berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan 
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mengarah ke lebih normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan 

masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling 

bertentangan tidak diatasi dengan baik. Tahap ini sering kembali lagi 

menjadi situasi prakonflik. 

Lewis A. Coser sebagaimana disitir oleh veeger, mendefinisikan konflik 

sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan 

status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, 

dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh 

barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau 

menghancurkan lawan mereka.
28

  Sedangkan puncak dari konflik (conflict) adalah 

sengketa (dispute). Dalam masyarakat agraris, kebutuhan tanah akan sangat 

penting, terutama bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Besar kecilnya 

penguasaan tanah akan menentukan tingkat produktivitas. Bahkan pada masa 

kerajaan, wilayah atau tanah menjadi sumber kekuasaan. Karena itu pula, 

hubungan antara manusia dengan tanah senantiasa diwarnai dengan sengketa. 

Pada garis besarnya ada 2 (dua) macam corak sengketa pertanahan yang 

terjadi di Indonesia, yakni corak sengketa yang bersifat horizontal dan corak 

sengketa yang bersifat vertical. Sengketa horizontal ditunjukkan pada sengketa 

yang terjadi antar warga masyarakat. Sedangkan sengketa vertical terjadi antara 

rakyat dengan melawan kekuatan modal dan atau dengan Negara, termasuk dalam 

hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

                                                             
28 Bambang Eko Supriyadi,  Hukum Agraria Kehutanan : Aspek hokum Pertanahan 

Dalam Mengelola Hutan Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 127. 



32 
 

 
 

Para pihak yang terlibat dalam suatu proses sengketa tanah, pada 

umumnya dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: 

1. Antara pemilik/penggarap/penghuni denga instansi peerintah 

termasuk (BUMN). 

2. Antara anggota masyarakat (pemilik/penggarap/penghuni) dengan  

perusahaan swasta. 

3. Antara pemilik dengan penggarap/penghuni. 

4. Antara isntansi pemerintah dengan perusahaan swasta. 

5. Antara sesame perusahaan. 

Pada dasarnya  kasus sengketa tanah tersebut timbul sebagai akibat dari: 

1. Sengketa status kepemilikan. 

2. Sengketa status penguasaan. 

3. Sengketa status penggunaan. 

4. Sengketa yang diakibatkan oleh tidak sesuainya ganti rugi pembebasan 

tanah. 

Disebut sebagai sengketa status pemilikan, bila kedua belah pihak yang 

bersengketa merasa berhak atas sebidang tanah yang disengketakan, baik 

dibuktikan dengan surat-surat yang sah maupun tidak. Pada kasus yang 

disebabkan oleh sengketa status penguasaan, kedua belah pihak umumnya 

mengetahui siapa pemilik dan siapa yang menguasainya, yang menjadi persoalan 

adalah adanya keinginan dari salah satu pihak untuk menguasai tanah tersebut. 

Begitu pula pada kasus yang disebabkan oleh sengketa status penggunaan, yang 

menjadi dasar sengketa adalah pihak penguasa/pemilik tidak menyetujui tanahnya 
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digunakan untuk kepentingan tertentu. Sedangakan pada kasus yang disebabkan 

oelh sengketa ganti rugi pembebasan tanah yang menjadi persoalan adalah 

ketidaksesuaian pemberian ganti rugi kepada pihka yang tanahnya harus 

dibebaskan. 

Menurut Fauzi dan Faryadi, ada 6 (enam) corak sengketa tanah yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Keenam corak itu 

adalah: 

1. Sengketa tanah karena penetapan fungsi tanah fan kandungan hasil 

bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber-

sumber yang akan dieksploitasi secara missal. 

2. Sengketa tanah yang ditimbulkan akibat program swasembada beras 

pada prakteknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi satu 

tangan dan membengkaknya jumlah petani tak bertanah, serta konflik-

konflik yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan 

bibit-bibit unggul maupun masukan-masukan non-organis seperti 

pestisida, pupuk urea dan sebagainya. 

3. Senketa tanah di areal perkebunan, baik karena pengalihan dan 

penertiban Hak Guna Usaha (HGU) maupun karena pembangunan 

perkebunan-perkebunan inti rakyat (PIR) dan program sejenisnya 

seperti tebu Rakyat Intensifikasi. 

4. Sengketa tanah akibat penggusuran tanah untuk industry pariwisata, 

Real Estate, kawasan industry, pergudangan, pembangunan pabrik dan 

sebagainya. 
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5. Sengketa tanah akibat penggusuran-penggusuran dan pengambil alihan 

tanah-tanah petani untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan 

sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan. 

6. Senketa tanah akibat pencabutan hak-hak rakyat atas tanah karena 

pembangunan taman nasional atau hutan lindung, dan sebagainya yang 

mengatasnamakan kelestarian  lingkungan. 

Berbicara akan konflik tentunya akan berbahaya jika saja tidak ada upaya 

dalam menangani atau dengan kata lain meyelesaiakan suatu konflik sehingganya 

dengan demikian dapat mencegah konflik pada puncaknya yakni persengketaan. 

Adapun beberapa konsep manajamen konflik yang dapat digunakan dalam 

mengatasi konflik, yaitu:  

1) Penyelesaian konflik (Conflict Resolution)
29

 

Konflik dapat dihadapi dengan cara: 

a. Bersikap tidak acuh terhadapnya; 

b. Menekannya atau, 

c. Menyelesaikannya. 

Sikap tidak acuh berarti bahwa tidak adanya upaya langsung untuk 

menghadapi sebuah konflik yang telah termanifestasi, maka dalam keadaan 

demikian, konflik dibiarkan berkembang menjadi sebuah kekuatan konstruktif 

atau sebuah kekuatan dekstruktif. 

 Menekan sebuah konflik yang terjadi, (Suppression), menyebabkan 

menyusutnya dampak konflik yang negative, tetapi ia tidak mengatasi, ataupun 

                                                             
29 Winardi, Manajemen Konflik (konflik perubahan dan pengembangan), (Bandung: 

Mandar Maju, 2007), cet. Ke 2, h. 17  
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meniadakan poko-pokok penyebab timbulnya konflik tersebut. Ia hanya 

merupakan sebuah  pemecahan semu (surface solution), yang menyebabkan 

kondisi-kondisi anteseden, yang merupakan penyebab orisional terjadinya konflik 

tetap ada. 

 Penyelesaian konflik (conflict resolution) hanya terjadi, apabila alasan-

alasan latar belakang terjadinya sesuatu konflik ditiadakan dan tidak disisakan 

kondisi-kondisi yang menggantung atau antagonisme untuk penyebab timbulnya 

konflik pada masa mendatang. 

2) Aneka macam gaya manajemen konflik
30

 

Gaya atau pendekatan seseorang dalam hal menghadapi sesuatu situasi 

konflik dapat diterangkan sehubungan dengan tekanan relative atas apa yang 

dinamakan “COOPERATIVENESS” dan ”ASSERTIVINESS”. 

“COOPERATIVENESS” adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

dan minat pihak lain. 

”ASSERTIVINESS” adalah keinginan untuk memenuhi keinginan dan 

minat sendiri. 

Adapun gaya dan intense yang diwakili masing-masing gaya sebagai berikut: 

1) Tindakan menghindari 

Bersikap tidak kooperatif, dan tidak asertif; menarik diri dari situasi yang 

berkembang, dan atau bersikap netral dalam segala macam “cuaca” 

2) Kompetisi atau Komando otoritatif 

                                                             
30 Ibid, h. 18-19 
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Bersikap tidak kooperatif, tetapi asertif; bekerja dengan cara menentang 

keinginan pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam situasi “menang-

atau-kalah”, dan atau memaksakan seegala sesuatu agar sesuai dengan 

kesimpulan tertentu, dengan menggunakan kekuasaan yang ada. 

3) Akomodasi atau meratakan 

Bersikap kooperatif, tetapi tidak asertif; membiarkan keinginan pihak lain 

menonjol; meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan 

harmoni yang diciptakan secara buatan. 

4) Kompromis 

Bersikap cukup kooperatif dan asertif, tetapi tidak hingga tingkat ekstrim. 

Bekerja menuju kearah pemuasan kepentingan parsial semua pihak yang 

berkempentingan; melaksanakan upaya tawar-menawar untuk mencapai 

pemecahan-pemecahan “akseptabel” tetapi bukan pemecahan optimal, 

hingga tak seorangpun merasa bahwa ia menang atau kalah secara mutlak. 

5) Kolaborasi (kerjasama atau pemecahan masalah) 

Bersikap kooperatif, maupun asertif; berupaya untuk mencapai kepuasan 

benar-benar setiap pihak yang berkepentingan, dengan jalan bekerja 

melaui perbedaan-perbedaan yang ada; mencari dan memecahkan masalah 

demikian rupa, hingga setiap orang mencapai keuntungan sebagai 

hasilnya. 

C. Konflik Pertanahan dalam Islam 

Sejarah islam telah menunjukkan bahwa “islam lahir” dalam kondisi 

konflik yang sangat akut di tingkat lokal maupun di tingkat internasional. Dengan 
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demikian menjadi tempat penting untuk menggali kembali struktur nilai islam 

yang sangat apresiatif dengan semangat "kedamaian, keselamatan, pasrah, 

tunduk” yang tertera dalam kata islam itu sendiri. Banyak sekali ayat-ayat al-

Qur’an memberikan informasi untuk proses penyelesaian masalah secara damai. 

Bahkan dalam konteks berhadapan dengan pihak yang zalimpun, islam 

memerintahkan untuk senantiasa berperilaku adil.
31

 

Islam sangat menghormati prinsip keadilan dalam melakukan interaksi 

dengan pihak lain. Keadilan tidak hanya dalam dimensi kuantitatif semata, namun 

juga dalam dimensi kualitatif. Keadilan tidak hanya sekedar ditentukan oleh 

mekanisme hukum politik kekuatan dan pasar, namun keadilan yang dipenuhi 

dengan tradisi universalime kebenaran. Islam sangat mengedepankan keadilan 

yang berwatak universal, professional dan egaliter
32

 sebagaimana terabadikan 

dalam surat al-Maidah ayat ke 8; 

                  

                          

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” 

                                                             
31 Surwandono & sidiq ahmadi, Resolusi konflik di Dunia Islam, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 4 
32 Ibid, h. 50 
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Peristiwa semisal peletakkan kembali hajar aswad, usaha 

mempersaudarakan suku aus dan khazraj dalam bai’ah I, mempersaudarakan 

Muhajirin dan Anshor, perjanjian Hudaibiyyah, bahkan tatkala kemenangan islam 

dalam Futuh Makkah-pun, resolusi konflik lebih dikedepankan. 

Rasulullah telah memberikan transfer of knowledge yang sedemikian rupa 

bisa dikemas menjadi sebuah teknologi masa kini. Dalam al-Qur’an pun sudah 

sangat tampak ayat yang berbicara secara jelas tentang teknologi resolusi konflik. 

Beberapa ayat dalam surat al-Hujurat secara tegas memberikan gambaran secara 

berurutan bagaimana menghadapi konflik, dan bagaimana sikap yang harus 

dijalankan untuk mencegah terjadinya konflik. 

Dari sekian banyak konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan perum 

perhutani, pendudukan (okupasi) merupakan salah satu jenis konflik yang upaya 

penyelesaiannya sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Okupasi tanah 

berbentuk penggarapan tanah terlantar (ihya’ al-mawat), ini adalah penggunaan 

tanah yang tidak dimanfaatkan, tidak ada pemiliknya secara pasti, mungkin 

pemiliknya seorang muslim atau seorang dzimmi.
33

 Okupasi seperti ini 

memerlukan izin dari imam. Tanah yang diduduki dibatasi dengan pagar; si 

penggarap wajib untuk mengolahnya selama tiga tahun, menurut sebagaian 

pendapat, menggali sumur dan menanam pohon ditanah yang terlantar tidak 

perduli ada izin umum. 

                                                             
33 Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: direktorat jenderal Pembinaan 

Kelembagaan agama Islam Departemen agama RI, 1985) h. 181-182 
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Berbeda halnya dengan mebuka tanah baru (ihya-ul mawat) ialah tanah 

yang belum pernah dikerjakan oleh siapa pun, berarti tanah itu belum dipunyai 

orang atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Hukum membuka tanah baru adalah 

jaiz (boleh) bagi orang islam, dan sesudah dibuka tanah itu menjadi miliknya. 

Sabda Rasuslullah Saw.: 

رواه أحمد )قال مه أحياأرضا ميتة فهي لو , ان النبي صلً اهلل عليو وسلم, عه جابز رضً اهلل

 (والتزمذي

Artinya:   Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi SAW. bersabda : “Barang 

siapa yang mengolah lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih 

menjadi miliknya.” (H.R. Ahmad dan At-Turmudzy) 

 

Adapun kalau tanah yang dibuka itu tanah kepunyaan orang lain, mak hukumnya 

haram kecuali dengan izin pemiliknya.
34

 

Sabda Rasulullah SAW.; 

  َمْه َظَلَم ِقْيَد ِشْبٍز ِمَه اأَلْرِض ُطىَِّقُو ِمْه َسْبِع َأَرِضْيَه

Artinya:   “Barang siapa yang berbuat zholim  dengan mengambil 

sejengkal tanah maka dia akan dikalungi dengan tanah dari tujuh lapis 

bumi.” (Hadis riwayat Al Bukhori dan Muslim). 

 

Bila melihat substansi daripada hadits diatas tentunya, tidak ada cara lain 

bagi kaum Muslim saat ini selain bersegera untuk menerapkan syariah Islam 

secara total, termasuk menyangkut pertanahan. 

 Dalam ilmu fiqh Islam klasifikasi tanah yang berada di bawah 

kekuasaan yang sah ada dua: 

6. Istila yaitu penguasaan melalui perang atau pembebasan atau 

pendudukan lain tanpa kekerasan. 

                                                             
34 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 

1994), h. 336 
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7. Istiqrar yaitu penguasaan tanah melalui warisan secara turun 

temurun atau ahli milik dari orang lain dengan jual beli, hibah 

dan lain-lain.
35

 

Tanah istila biasanya ditinggalkan oleh pemiliknya yang gugur 

dalam peperangan atau melarikan diri sehingga tanah tersebut 

menjadi kosong. Di dalam islam tanah-tanah yang tidak didiami atau 

tidak dimiliki oleh seseorang dianggap sebagai tanah Negara. Untuk 

menjamis kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah dapat 

memberikan tanah-tanah Negara tgersebut kepada rakyat yang 

membutuhkan. 

 

                                                             
35 H.M. Thalchah Hasan, “Fiqh Pertanahan” dalam Masdar F. Mas’udi (ed.), Teologi 

Tanah, Cet. Ke-1 (Jakarta: P3M, 1994), h. 92. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KAWASAN REGISTER 45 KABUPATEN MESUJI 

 

A. Sejarah Kawasan Register 45
1
 

Kawasan hutan register 45 berada di kabupaten Mesuji yang merupakan 

hasil pemekaran  Kabupaten Tulang Bawang. Kawasan register 45 sungai buaya 

ditetapkan  sebagai kawasan hutan  melalui Besluit Resident Nomor 249 tanggal 

12 April 1940 dengan luas 33.500 ha.  Kawasan hutan itu berasal dari tanah 

marga/adat/tanah masyarakat yang diserahkan  kepada Negara untuk dijadikan 

areal kawasan hutan. Tapi tidak termasuk dusun/talang/umbul/desa sebagai 

pemukiman penduduk dan lahan garapan disekitarnya. Pembentukan kawasan 

sesuai dengan penyerahan masyarakat talang gunung kepada residen lampung 

tahun 1940 Vide Bewijs Van Aanstelling yang diwakili Bahoesin Gelar Toean 

Pesirah dan berita acara surat keterangan tanggal 9 maret 1941 nomor 20/1941.20.  

Pada 1985, pengukuran dan perancangan batas definitif terhadap areal 

kawasan register 45 dilaksanakan. Berdasarkan Tata Guna Hutan kesepakatan 

provinsi lampung tanggal 12 juli 1980 dan Rekomendasi Tata Batas/Pengukuhan 

Hutan dan Bappeda Daerah Tingkat I Provinsi Lampung Nomor Ek 

000/279/Bappeda/II/1985 tanggal 13 Juni 1985, panitia tata batas yang diketuai 

Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara menata batas dengan 

prosedur pengumuman pemancangan batas. Hasil akhirnya dituangkan dalam 

berita acara pengukuran tata batas yang ditandatangani panitia tata batas dengan 

                                                             
1 Oki Hajiansyah Wahab, Op. Cit. h. 11-14 
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ketua kepala dinas kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, Kepala BAdan 

Inventarisasi da Perpetaan Hutan Wilayah II, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Lampung, Kepala Badan Inventarisasi dan Tatat Guna Hutan dan disahkan 

Menteri Kehutanan. 

Gubernur Lampung melalui surat bernomor 525/313/Bappeda/1989 

mengusulkan kepada menteri kehutanan supaya hutan register 45 ditetapkan 

sebagai kawasan hutan produksi seluas 43.100 ha. Selanjutnya pada 7 Oktober 

1991, surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 688/Kpts-II/1991 terbit. 

Kementerian Kehutanan memberikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industry (HPHTI) sementara kepada PT Silva Inhutani Lampung (SIL) di Register 

45 Sungai Buaya Lampung seluas 32.600 ha. PT SIL merupakan korporasi 

patungan antara PT Silva Lampung Abadi dan PT Inhutani V. Selanjutnya, SK 

HPHTI untuk kawasan Register 45 pun keluar. SK Menteri Kehutanan nomor 

93/Kpts-II/1997 berisi penetapan kawasan hutan register 45 seluas 43.100 ha. 

Kawasan ini secara formal untuk areal hutan dengan konsep HPHTI. 

Komoditas yang ditanam adalah akasia. Register 45 pada awalnya berada dalam 

wilayah administrasi Kabupaten Tulangbawang sebelum masuk dalam wilayah 

kabupaten Mesuji pada 2008. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an menyebabkan 

banyak perusahaan tergoncang. Hal yang sama juga dialami korporasi dibidang 

kehutanan. Akibat krisis, banyak terjadi penelantaran  tanah yang menjadi konsesi 

hak, tak terkecuali PT SIL selaku pemegang konsesi HPHTI di Register 45. Di 

sisi lain, gelombang demokrasi mendorong rakyat, yang selama Orde Baru 
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kehilangan tanah dengan berbagai sebab, berani menggarap tanah yang dianggap 

terlantar, termasuk kawasan hutan. Fenomena ini marak terajdi di Lampung 

menjelang dan saat reformasi. 

Dampak krisis ekonomi juga dialami PT SIL yang berakibat pencabutan 

izin HPHTI oleh pemerintah pada 2002 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 

9983/Kpts-II/2002. Pencabutan izin dilakukan dengan dua alasan. Pertama, PT 

SIL dinilai tidak layak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hutan 

tanaman industry, baik dari segi teknis maupun financial( tidak memenuhi 

kewajiban financial dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku). Kedua, PT SIL tidak pernah menyerahkan rencana kerja tahunan dan 

rencana kerja lima tahunan sejak 1999. 

Perusahaan kemudian mengajukan gugatan atas SK tersebut ke pengadilan 

dan memenangkannya. Menteri Kehutanan pun menerbitkan SK Menteri 

Kehutanan Nomor 322/Menhut-II/2004 tentang pencabutan SK Menteri 

Kehutanan Nomor 9983/Kpts-II/1997 tentang pemberian HPHTI atas areal hutan 

seluas 43.100 ha kepada PT SIL. Anehnya, dalam SK nomor 322 itu luas areal 

HPHTI PT SIL menjadi 42.762 ha. Atau naik sekitar 10.000 ha. 

Ketidakjelasan luas kawasan hutan Register 45 dan berbagai persoalan 

penetapan kawasan hutan pada masa lalu menjadi akar konflik agrariasampai 

sekarang. Selain masyarakat moro-moro, sekelompok masyarakat adat juga 

mengklaim perluasan Register 45 pada masa lalu telah mengambil tanah adat 

mereka. Masyarakat adat yang merasa tanahnya tereambil akibat perluasan 
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kawasan hutan register 45 melakukan berbagai upaya, mulai dari gugatan ke 

pengadilan sampai dengan pendudukan. 

Sejak 2006, masyarakat adat berulang-ulang berusaha menduduki kembali 

register 45. Tetapi berkali-kali pulamereka tergusur tim bentukan perusahaan dan 

pemerintah. Ironisnya pengusiran dan penggusuran yang dilakukan tidak membuat 

konflik usai. Masyarakat tak jera masuk ke wilayah hutan tersebut. Penulis 

mencatat lebih dari 15.000 keppala keluarga tergusur dalam konflik agrarian di 

Register 45 sejak 2006. 

B. Profil Daerah Mesuji
2
 

Secara adminstratif Kabupaten Mesuji terbentuk berdasarkan peraturan 

dan perundang-undangan tahun 2008 sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang 

merupakan penantian panjang masyarakat Mesuji bagi terwujudnya sebuah 

Kabupaten baru yang mandiri dalam berbagai bidang, karena wilayah Mesuji 

memiliki sumber daya alam yang memadai namun pengolahan sumber daya 

tersebut belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintahan provinsi 

maupun pemerintahan pusat. 

Sehingga secara resmi Kabupaten Mesuji berdiri pada tanggal 3 April 

2009 bersamaan dengan disahkannya undang-undang nomor 49 tahun 2008, 

sementara pelantikan anggota DPRD telah dilaksanakan pada 23 april 2010. Sejak 

berdirinya Kabupaten Mesuji, kabupaten ini telah dipimpin oleh tiga orang 

penjabat (Pj) Bupati yang diusulkan oleh Gubernur Lampung dan ditetapkan oleh 

                                                             
2 Data Dokumentasi Penelitian 2016, Sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Setda 

Kabupaten Mesuji. 
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menteri dalam negeri, yaitu Drh. Husodo Hadi untuk periode awal hingga Oktober 

2009. 

Selanjutnya terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2009 digantikan oleh Drs. 

Ruswandi Hasan hingga juli 2011, karena yang bersangkutan mencalonkan diri 

sebagi calon bupati Mesuji periode 2011-2016, Drs. Ruswandi Hasan 

mengundurkan diri sebagai Pejabat Bupati (Pj) Mesuji dan digantikan oleh Albar 

Hasan Tanjung terhitung mulai juli 2011 hingga april 2011. Secara umum tugas 

pokok dari Pj. Bupati ini adalah mempersiapkan struktur dan mekanisme 

pemerintah daerah, serta menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi 

pembentukan DPRD dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati 

definitive. 

Pada tanggal 13 April 2012, setelah sempat tertunda selam empat bulan 

sejak diterbitkannya SK Menteri Dalam Negeri mengenai pengesahan 

pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji definitive hasil pilkada 2011 atas 

nam H. Khamamik, S.H dan Hi. Ismail Ishak, Bupati dan wakil Bupati Mesuji ini 

dilantik Oleh Gubernur Lampung di rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bawang 

Latak. Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan surat keputusan Mendagri RI 

No.131.18.875 tahun 2011 dan surat keputusan Mendagri RI No. 131.18.876 

tahun 2011. 
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1. Sejarah Kabupaten Mesuji
3
 

Kabupaten Mesuji awalnya merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten 

Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang sendiri awalnya merupakan bagian 

dari Kabupaten Lampung Utara sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Tulang 

Bawang dengan wilayah administratif seluas 7.770,84 Km2. Berdasarkan angka 

tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 10% per tahun, maka 

diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2010 

adalah sebanyak 1.084.644 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 140 

jiwa/km2. 

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk di atas, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. 

Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali 

pemerintahan melalui pemekaran sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat 

terjangkau dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan derasnya 

arus reformasi yang sedang berlangsung dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 

129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Kriteria Pemekaran, 

Penghapusan dan Penggabungan Daerah, telah mendorong timbulnya aspirasi dan 

keinginan masyarakat, khususnya yang berdomisili di kawasan bagian Utara 

Kabupaten Tulang Bawang yaitu wilayah Mesuji untuk membentuk pemerintahan 

sendiri, terpisah dari pemerintahan Tulang Bawang yang didasarkan kepada:  

1. Terlalu jauhnya rentang kendali pemerintahan, terutama ke wilayah sekitar 

bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang. 

                                                             
3 Ibid,. 



47 
 

2. Potensi sumber daya alam yang cukup luas dan sebagai salah satu daerah 

sentra produksi tanaman perkebunan dan tanaman pangan yang merupakan 

sumber bahan pangan dan bahan baku agro industri di Lampung dan 

memiliki nilai tambah yang tinggi serta diharapkan mampu menjadi 

sumber dana bagi pembangunan di daerah tersebut. 

3. Keinginan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan 

kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan 

perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan 

keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara 

pusat dan daerah. 

Setelah melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, Kabupaten Mesuji 

akhirnya resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang 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 memenuhi persyaratan untuk pembentukan suatu Daerah Otonomi 

Baru. 

Dengan terbentuknya Kabupaten Mesuji sebagai daerah otonom, 

Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan memfasilitasi 
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terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat 

Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SDM 

yang ada serta membantu memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan 

dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Mesuji.  

Dalam pembentukan Kabupaten Mesuji berdasarkan Undang-Undang 

tersebut, maka ditetapkan ibukota Kabupaten Mesuji adalah di wilayah 

Kecamatan Mesuji. Berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat maka 

ditetapkan Kampung Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji sebagai ibukota 

Kabupaten Mesuji. Pemilihan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Mesuji 

merupakan solusi terbaik sebagai tujuan pemerataan pembangunan, sehingga 

dalam hal ini Kabupaten Mesuji menggunakan prinsip "Segitiga Emas" karena 

lokasi ini sangat strategis sebagai jalur yang menghubungkan tiga Kecamatan, 

yakni Kecamatan Mesuji sebagai pusat pemerintahan,  

Kecamatan Mesuji Timur, sebagai sentra pertanian dan perikanan yang 

didukung oleh Kecamatan Rawa Jitu Utara, dimana Kecamatan Mesuji Timur 

sendiri sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan yang terakhir adalah 

Kecamatan Simpang Pematang dan Way Serdang yang secara geografis dilalui 

jalan Lintas Timur Sumatera, dijadikan sentra perdagangan dan pengembangan 

ekonomi. Sedangkan Kecamatan Panca Jaya dan Kecamatan Tanjung Raya yang 

terdapat ditengah-tengan “Segitiga Emas” tersebut dengan sendirinya dapat 

menikmati pembangunan secara langsung atau tidak langsung akibat dari 
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bergeraknya roda pemerintahan, pertanian, perkebunan serta perdagangan di 

Kabupaten Mesuji.  

Sarana-sarana pendukung pembangunan di Kabupaten Mesuji masih 

sangat jauh terbelakang jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di 

Provinsi Lampung. Salah satu kendala adalah infrastruktur yang kurang memadai 

yaitu terutama jalan yang sebagian besar masih jalan tanah sehingga waktu hujan 

aktivitas ekonomi sedikit tersendat karena sulit untuk dilalui baik berjalan kaki 

maupun dengan menggunakan kendaraan. Secara administrasi juga Kabupaten 

Mesuji ditopang oleh tujuh Kecamatan, yaitu: 

Tabel 1 

Daftar Nama Kecamatan Dan Luas Wilayah 

Kabupaten Mesuji 

No Nama Kecamatan 

 

Luas 

(Km²) 

Luas Kabupaten 

(%) 

Jumlah 

Kampung/Desa 

1. Mesuji 216,82 9,27 9 

2. Tanjung Raya 526,42 22,50 13 

3. Rawa Jitu Utara 205,76 8,80 11 

4. Mesuji Timur 970,23 41,47 13 

5. Simpang Pematang 133,95 5,73 9 

6. Way Serdang 195,33 8,35 13 

7. Panca Jaya 91,64 3,48 7 

JUMLAH 2.340,15 100 75 

Sumber : Luas wilayah dihitung oleh Topdam II/Sriwijaya per Juni 2010, 

berdasarkan Peta Administrasi Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Mesuji terdiri dari 75 kampung, 

dimana sembilan kampung merupakan kampung pribumi (Kampung: Wiralaga 

Satu, Wiralaga Dua, Sungai Badak, Sri Tanjung, Kagungan Dalam, Nipah kuning, 
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Sungai Cambai, Talang Batu dan Sungai Sidang) dan 66 (enam puluh enam) 

kampung merupakan kampung transmigrasi lokal.
4
 Kampung pribumi merupakan 

kampung perairan yang sebagian besar masyarakat hidup dan bermukim di 

pinggiran sungai Mesuji dengan mata pencarian utama adalah nelayan. 

2. Peta Wilayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Ibid, Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Mesuji. 
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3. Kondisi Geografis dan Topografi
5
 

Kabupaten Mesuji secara geografis terletak pada 5°– 6° LS dan 106°–107° 

BT, ditinjau dari aspek kewilayahan (spatial) posisi Kabupaten Mesuji cukup 

strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan wilayah 

sekitarnya, karena Kabupaten Mesuji merupakan perlintasan yang 

menghubungkan antara Kabupaten, Kota serta antar Provinsi yang ada di wilayah 

Pulau Sumatera. Secara administrasi Kabupaten Mesuji berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawajitu Selatan dan 

Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang serta Kecamatan 

Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

Provinsi Sumatera Selatan. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Mesuji berada pada jalur poros 

regional lintas Trans-Sumatera. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan 

nasional pemerintah pusat harus memperhatikan dan turut bertanggung jawab 

dalam pembangunan wilayah Kabupaten Mesuji. Berdasarkan Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Pulau Sumatera serta RTRW 

                                                             
5
, www.mesujikab.go.id, tanggal 4 April 2016 
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Kabupaten Mesuji, karena merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan 

pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan sumber energi. 

4. Luas Wilayah dan Demografi. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008, tentang 

pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, luas wilayah daratan 

Kabupaten Mesuji yaitu 234.015 Ha, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 

51.560 KK. Terdiri dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang 

tersebar di tujuh Kecamatan. Perincian penduduk di wilayah Kecamatan 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Per Kecamatan 

No Nama Kecamatan 
Luas 

(Km²) 

Jumlah 

Penduduk 
Kepadatan/Km 

1. Mesuji 216,82 23.204 107,01 

2. Tanjung Raya 526,42 33.898 64,39 

3. Rawa Jitu Utara 205,76 27.491 133,60 

4. Mesuji Timur 970,23 30.529 31,46 

5. Simpang Pematang 133,95 23.106 172,49 

6. Way Serdang 195,33 46.245 236,75 

7. Panca Jaya 91,64 15.930 173,83 

JUMLAH 2.340,15 200.403 85,63 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji 2016. 

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji dipengaruhi oleh 

pertumbuhan alami, penduduk pendatang dan penduduk keluar. Berdasarkan data 
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penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa jumlah 

penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2008 sebanyak 195.049 jiwa, tahun 2009 

sebanyak 198.091 jiwa, dan tahun 2010 berjumlah 200.403 jiwa, dengan demikian 

terjadi pertambahan jumlah penduduk selama kurun waktu 2008-2009 dengan 

prosentase rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,56% dan kurun 

waktu 2009-2010 rata-rata LPP sebesar 1,17%. Lebih jelas mengenai jumlah 

perkembangan penduduk wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada 

Tabel 3 berikut: 

Tabel 3 

Jumlah Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Laju Pertumbuhan 

(%) 

Th.2008 Th.2009 Th.2010 Th. 2009 Th.2010 

 

1 Mesuji 22.524 22.836 23.204 1,30 1,01 

2 Rawajitu Utara 28.347 27.201 27.491 -4,04 1,07 

3 Way Serdang 41.997 45.909 46.245 9,37 0,73 

4 Simpang Pematang 25.888 22.708 23.106 -12,28 1,75 

5 Tanjung Raya 33.307 33.527 33.898 0,66 1,11 

6 Panca Jaya 13.300 15.682 15.930 17,91 1,58 

7 Mesuji Timur 29.688 30. 228 30.529 1,82 1,00 

Kabupaten Mesuji 195.049 198.091 200.403 1,56 1,17 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji Tahun 2016 

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di wilayah Kabupaten 

Mesuji pada umumnya cukup baik. Hal terlihat dari adanya jumlah murid dan 

guru. Pada tahun 2008, jumlah murid SD atau sederajat sebanyak 25.971 jiwa 

(65.89%), SLTP atau sederajat sebanyak 10.374 jiwa (26,32%), dan SLTA atau 

sederajat sebanyak 3.068 jiwa (7.78%). Sedangkan jumlah guru SD atau sederajat 

sebanyak 1.247 jiwa (57,65%), SLTP atau sederajat sebanyak 662 jiwa (30,61%), 
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dan SLTA atau sederajat sebanyak 254 jiwa (11,74%). Lebih jelasnya mengenai 

jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel 4 berikut 

ini: 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Di Wilayah Kabupaten Mesuji 

No Kecamatan 
Jumlah Murid (jiwa) Jumlah Guru (Jiwa) 

SD SLTP SLTA Jumlah SD SLTP SLTA Jumlah 

1 Mesuji 3.217 956 61 4.234 171 102 8 281 

2 Tanjung Raya 4.320 2.111 811 5.795 194 115 58 168 

3 Rawajitu Utara 3.655 1.497 643 7.826 135 33 0 427 

4 Mesuji Timur 4.362 1.432 392 5.603 212 136 56 372 

5 
Simpang 

Pematang 
3.228 1.562 813 7.242 178 96 98 367 

6 Way Serdang 5.181 2.297 348 2.527 244 149 34 144 

7 Panca Jaya 2.008 519 0 6.186 113 31 0 404 

Jumlah 25.971 10.374 3.068 39.413 1.247 662 254 2.163 

Prosentase (%) 65,89 26,32 7,78 100,00 57,65 30,61 11,74 100,00 

Sumber : Kecamatan dalam angka, Tahun 2009 

5. Jenis Lahan. 

Topografi wilayah Kabupaten Mesuji terdiri atas lahan kering dan lahan 

gambut (rawa-rawa), kepemilikan lahan itu terbagi atas lahan milik masyarakat, 

tanah negara dan lahan perusahaan. Lahan kering yang ada saat ini sebagian besar 

sudah ditanami oleh masyarakat dan sebagian lagi dikerjakan oleh perusahaan 

melalui izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah.  

Jenis tanaman yang ditanam adalah karet, singkong dan sawit sebagian 

kecil lagi merupakan tanaman palawija dan persawahan, namun masih ada lahan 

kering yang merupakan “lahan tidur” yang tidak berproduksi karena belum 

dimanfaatkan masyarakat maupun perusahaan. Hasil pendataan dan identifikasi 
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atas lahan kering tersebut, baru 67% lahan yang produktif, sementara sisa lahan 

sebesar 33% masih belum tergarap. 

Lahan gambut atau lahan rawa terbentang seluas ± 98.000 Ha yang berada 

di Kecamatan Rawajitu Utara, Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Timur. 

Lahan gambut atau rawa itu sangat cocok untuk perkebunan sawit dan palawija. 

Namun lahan gambut atau lahan rawa itu yang seharusnya cocok untuk beberapa 

jenis varietas tanaman pertanian dan perkebunan, hanya 15% saja yang telah 

berubah menjadi lahan produktif atau dikerjakan baik oleh masyarakat maupun 

perusahaan-perusahaan swasta sedangkan 85% sisanya masih menjadi “lahan 

tidur” yang belum digarap. 

6. Sektor Pertanian, Perkebunan, Perdagangan dan Tenaga Kerja. 

Kondisi alam Kabupaten Mesuji sangat cocok untuk pengembangan 

tanaman komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, singkong, kayu akasia 

dan tanaman aneka buah yang bernilai tinggi. Lahan pertanian yang telah 

dimanfaatkan sebagai lahan sawah seluas 21.061 Ha dan yang belum 

dimanfaatkan selaus 29.863 Ha. Dalam tahun 2011 Kabupaten Mesuji sudah 

menunjukkan peningkatan di bidang pertanian dengan dengan hasil produksi padi 

± 84.822 ton dibanding tahun 2010 hanya sebesar ± 42.005 ton. 

Di bidang perkebunan, saat ini telah ada tujuh perusahaan besar yang 

berinvestasi yaitu perusahaan kelapa sawit, karet, akasia, dan tepung tapioka. 

Bahkan beberapa di antaranya juga langsung membuka unit pengolahan Crude 

Palm Oil-nya (CPO) dengan tanaman perkebunan yang diusahakan. Sektor 

perindustrian pada Kabupaten Mesuji belum berkembang secara optimal. Hal ini 
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terlihat baik dari jumlah maupun kualitas industri yang masih diusahakan 

masyarakat dalam skala besar maupun skala kecil dengan jenis-jenis industri yang 

di usahakan antara lain, sekala besar 3 unit, sedangkan skala kecil 1.099 unit.
6
  

Di samping banyak memiliki lahan yang masih kosong, hal ini juga 

ditunjang dengan keberadaan jalan Lintas Timur Lampung sebagai akses menuju 

Kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung dan yang ada di Provinsi Sumatra 

Selatan. Dari pengamatan lapangan, kegiatan industri yang berkembang di 

wilayah Kabupaten Mesuji berbasis sektor pengolahan hasil perkebunan. Data 

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji tahun 2010, mencerminkan 

bahwa terdapat perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang turut serta 

menggerakan perekonomian baik skala Kabupaten maupun Provinsi, seperti 

dalam tabel 5, sebagai berikut: 

  

Tabel 5 

Potensi Dan Pemanfaatan Pengembangan 

Perkebunan Besar Swasta (PBS) Di Kabupaten Mesuji 

No Nama Perusahaan PBS 
Potensi 

(Ha) 

Pemanfaatan 

(Ha) 

Plasma 

Inti 

1 
PT.Barat Selatan Makmur 

Investido (PT.BSMI) 

 

9.513,75 

- 

 
9.513,75 

2 
PT.Lampung Inter Pertiwi 

(LIP) 
6.335,45 - 

6.335,45 

 

3 
PT.BTLA, Bangun Tata 

Lampung  
10.386,75 - 10.386,75 

4 
PT.Bangun Nusa Indah 

Lampung (BNIL) 
3.864,8 3.864,8 

- 

 

5 
PT. BDP (Budi Dwiysta 

Perkasa) 
2.100 - 2.100 

6 PT.BDP(Budi Dwiyasa 5.294,75 - 5.294,75 

                                                             
6 Data Dokumentasi Penelitian Maret 2016, Sumber Data: Dinas Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Mesuji Tahun 2016. 
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Perkasa) 

7 
PT.SIP (Sumber Indah 

Perkasa) 
5.205,88 5.205,88 - 

Jumlah 42.701,38 9.070,68 33.630,7 

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji. 

Di bidang perdagangan, aktifitas perdagangan di Kabupaten Mesuji 

menunjukkan perkembangan pesat sejalan dengan semakin banyaknya sarana 

prasarana ekonomi di Kabupaten Mesuji seperti pasar yang terdiri dari pertokoan 

27 unit, kios 256 unit dan los 451 unit. Pertokoan tersebut tersebar di pasar 

Simpang Pematang, pasar Sido Makmur, pasar Kota Terpadu Mandiri (KTM), 

pasar Hanura, pasar Sido Mulyo, pasar Adi Luhur dan pasar Panggung Jaya. 

Pasar-pasar tersebut merupakan gambaran perkembangan perkotaan di Kabupaten 

Mesuji, maka tepatnya pada tanggal 8 Februari 2011 dalam kunjungan Gubernur 

Lampung ke Kabupaten Mesuji sekaligus melakukan peletakan batu pertama  

pembangunan pasar modern di Kecamatan Simpang Pematang. 

Tenaga kerja yang ada dalam wilayah kerja Kabupaten Mesuji berjumlah 

159.477 orang dan Pegawai Negeri Sipil berjumlah 3.811 orang. Sedangkan 

jumlah rumah tangga transmigasi adalah sebanyak 890, dengan jumlah jiwa 3.727 

orang. Pada bulan Mei 2011 telah dilaksanakan sertifikasi lahan transmigrasi yang 

dilaksanakan oleh BPN Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, dengan adanya sertifikasi 

lahan transmigrasi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat sadar ”tertib  

pertanahan” dan diharapkan dapat mengurangi konflik lahan yang ada di 

Kabupaten Mesuji. 
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7. Sektor Peternakan. 

Dari areal lahan yang belum diusahakan maka Kabupaten Mesuji masih 

terbuka untuk investasi di sektor peternakan, sedangkan populasi ternak yang 

telah berproduksi diantaranya: sapi 16.070 ekor, kerbau 969 ekor, kambing 22.438 

ekor, domba 477 ekor, babi 1.491 ekor, ayam buras 182.571 ekor. Dari jumlah 

peternakan di atas semua jenis peternakan telah berproduksi.
7
 

8. Sektor Perindustrian dan Pertambangan. 

Kabupaten Mesuji sebagai Kabupaten baru, dalam hal perindustrian masih 

dalam tahap pengembangan. Secara umum industri yang telah ada di antaranya: 

industri skala menengah atau besar adalah 8 jenis industri yang bergerak di bidang 

industri hasil pertanian dan kehutanan. Sedangkan industri kecil adalah industry 

kulit 367, industri kayu 143 industri logam 12, industri anyaman 159, industry 

gerabah 34, industri makanan dan minuman 142. 

9. Pendapatan Asli Daerah. 

Potensi pendapatan daerah di Kabupaten Mesuji sangat besar, namun belum 

tergali secara maksimal. Saat ini Dinas-dinas Kabupaten Mesuji sedang 

merancang peraturan daerah untuk penggalian potensi daerah. Pada Tahun 

Anggaran 2010 PADS Kabupaten Mesuji adalah Rp. 2.516.150.000,- dan pada 

tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Mesuji menargetkan PADS sebesar Rp. 

2.451.600.000, dari APBD Rp. 400.738.345.300,- 

 

 

                                                             
7 Data Dokumentasi Penelitian 2016, Sumber Data: Dinas Peternakan Kabupaten Mesuji 

tahun 2016. 
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10. Sarana Dan Prasarana. 

Menjadi Kabupaten baru, Mesuji tentunya dihadapkan pada keterbatasan 

sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk sarana pemerintahan sendiri, sebagian besar gedung kantor 

satuan kerja perangkat daerah masih menyewa bangunan dan rumah-rumah milik 

penduduk, sedangkan sebagian lainnya merupakan gedung kantor peninggalan 

Kabupaten Induk. Sementara aset-aset yang lain, seperti kendaraan dinas, gedung 

kantor, tanah dan lain-lain merupakan aset yang masih menjadi milik Kabupaten 

induk dan dalam proses pengalihan aset ke Kabupaten baru. 

Dilihat dari keberadaan sarana kesehatan, Kabupaten Mesuji hanya 

memiliki 9 unit puskesmas yang tersebar di 7 Kecamatan dengan jumlah tenaga 

dokter sebanyak 14 orang dan paramedis sebanyak 154 orang. Kabupaten ini 

belum memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

rawat inap dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut harus dirujuk ke rumah sakit  

yang ada di Kabupaten Induk atau bahkan di Kabupaten lain dan di ibukota 

Provinsi yaitu Bandar Lampung. 
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BAB IV 

KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN REGISTER 45 

KABUPATEN MESUJI PERSPEKTIF ISLAM 

 

A. Upaya dan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik 

1.1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik 

Ada tiga macam tipe metode penyelesaian konflik secara intergratif
54

 yaitu 

metode: 

1. Konsesus (Consesus) 

2. Konfrontasi (Confrontation) 

3. Penggunaan tujuan-tujuan superordinat (Superordinate Goals) 

Secara konsesus, pihak-pihak yang berkonflik bertemu untuk menemukan 

pemecahan terbaik bagi problem yang ada, dan mereka bukan berupaya untuk 

kemenangan masing-masing pihak. Hal ini untuk mencegah timbulnya konsesus 

yang premature, di mana pemecahan yang dipilih merefleksi keingingan untuk 

menyelesaiakan yang ada secara cepat, dan bukanlah untuk mencapai pemecahan 

terbaik. 

Dalam hal konfrontasi, pihak yang berkonflik menyatakan pandangan 

mereka masing-masing secara langsung kepada pihak lain. Berbeda haalnya 

dengan ditetapkannya tujuan-tujuan superordinat, yakni andai kata tujuan tingkat 

lebih tinggi, yang disetujui semua pihak juga mencakup tujuan tingkat lebih 

rendah dari pihak-pihak yang bertentangan satu sama lain.  Upaya untuk mengejar 

sebuah tujuan superordinat itu sendiri bukan saja menyelesaikan konflik antar 

                                                             
54 Winardi, Op. Cit., h. 88-89.  
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pihak yang bertentangan satu sama lain, tetapi, ia juga dapat membantu 

mempertebal kerja sama kelompok.  

 Upaya penyelesaian konflik tanah yang telah ditempuh pemerintah daerah 

Kabupaten  mesuji terkait dengan Kawasan Register 45 antara PT. Silva Inhutani 

Lampung dengan masyarakat dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015 adalah 

telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penertiban Kawasan 

Sebelum dilakukannya penertiban, telah dilakukan sosialisasi secara intensif 

kepada masyarakat yang mendiami kawasan register 45 agar meninggalkan Hutan 

Kawasan dengan kesadaran sendiri, yang kemudian di tahun tahun 2012 

pemerintah daerah setempat melakukan berbagai upaya, yakni: 

1) Pada 8 Februari 2012, Pejabat Bupati Mesuji Membentuk Tim 

Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi 

Register 45 Sungai Buaya. 

2) Pada 14 s/d 27 Februari 2012, Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, 

dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya 

melakukan sosialisasi terbuka dan sosialisasi tertutup. 

3) Pada 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. 

4) Pada 28 Februari 2012, Atas saran Kapolres Tulang Bawang, 

penertiban ditunda/dibatalkan. 
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5) Pada 12 juni 2012, Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Kasus 

Mesuji Tahun 2012 berdasar keputusan MENKOPOLHUKAM 

No.Kep 247/ses/POLHUKAM/6/2012. 

6) Pada 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 

7) Pada Tahun 2012, Tim Gabungan sesuai Keputusan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.338/Menhut-IV/2012 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyatakan bahwa 

lahan yang mereka duduki adalah lahan milik Negara yang izin 

kelolanya diserahkan kepada PT. Silva Inhutani Lampung. 

Masyarakat terus dihimbau agar segera mengosongkan hutan kawasan 

register 45 dengan kesadaran diri.
55

 

b. Program Kemitraan 

Segala upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah di atas dari 

sosialisasi hingga pada penertiban kawasan terhadap masyarakat yang mendiamai 

kawasan register 45 Sungai Buaya, tidak membuat masyarakat tersebut jera dan 

memilih untuk tetap bertahan di kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya. Hal ini 

kemudian Pada tahun 2013, keluarlah Peraturan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor: P.39/Menhut/II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat 

setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.  

 

                                                             
 



63 
 

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah 

upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat 

untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui 

kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat 

setempat
56

.  

Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan memberikan 

akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan pemegang izin 

pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industry primer 

hasil hutan, dan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah tertentu untuk 

meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.  

Tujuannya agar masyarakat setempat mendapatkan manfaat secara 

langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, serta terlibat dalam 

mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang 

menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan 

profesional. 

Dengan pola kemitraan ini, menjadi harapan sebagai resolusi konflik yang 

tepat untuk menghadapi masyarakat yang mendiami di kawasan Hutan register 45 

Sungai Buaya tersebut. Adapaun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah  

tentang pemberdayaan masyarakat setempat melaui kemitraan kehutanan sebagai 

berikut: 

1) Pada Tanggal 10 April 2014, Rapat antara Dinas Kehutanan Kabupaten 

Mesuji dengan   Korlap Sido Rukun (M.Syaefulloh), Korlap LAbuhan Permai 

                                                             
56 Hasantoha Adnan, dkk, Meretas Jalan Kemitraan, (Jakarta Selatan: Kemitraan 

Partnership, 2015), h. 4. 
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(Abdul Rahman), Korlap Ketemu Bangsa (Taryadi) dan Korlap Pelita Jaya 

(An Lely Sumaini) di Pos Polhut Mesuji. Dengan Hasil sebagi berikut; 

a. Kelompok (Sido rukun, Ketemu Bangsa, Mulyo Aji dan KArya 

Jaya I) mengakui bahwa lokasi yang ditempati merupakan 

KAwasan Hutan Produksi register 45 Sungai Buaya 

b. Kelompok Labuhan Permai akan mengakui bahwa lokasi yang 

ditempati merupakan kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai 

Buaya apabila terbukti secara sah kalau lokasi tersebut benar-benar 

masuk dalam kawasan hutan. 

c. Kelompok pelita jaya tidak mengakui bahwa lokasi mereka 

merupakan KHP Register 45 Sungai Buaya. 

d. Kelompok Sido rukun, Ketemu Bangsa, Mulyo Aji dan Karya Jaya 

I sepakat untuk elifilisasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Mesuji mencari solusi sebagaimana kelompok bisa 

bekerja memenuhi kebutuhan hidup di dalam KHP Register 45 

Sungai Buaya sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui 

kemitraan. 

2) Pada Tanggal 14 April 2014, Rapat Rencana Penertiban Perambahan di 

Register 45 Sungai Buaya di Hotel Bukit Randu dengan peserta rapat: 

Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan, Kepala Biro Operasi Polda 

Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Pruvinsi Lampung, Kepala Seksi Operasi 

Korem 43/GATAM, Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung, 

Asisten I Sekda Kabupaten Mesuji, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Mesuji, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mesuji, Kepala 
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BPKH XX Wilayah Lampung, Kepala Balai KSDA Lampung, Kepala 

BPPHP Wilayah VI Lampung, Camat Mesuji Timur, PT. Silva Inhutani 

Lampung, Korlap dan Tokoh Masyarakat dari Kabupten Mesuji, dengan hasil 

rapat sebagai berikut; 

a. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi Lampung, pemerintah kabupaten 

Mesuji, perusahaan dan perwakilan kelompok yang ada d KHP Register 

45 Sungai Buaya (kelompok ketemu bangsa, Sisdo Rukun, Karya Jaya I, 

Mulyo Aji, dan Kelompok Pelita Jaya) sepakat dilakukan penertiban 

dengan pola kemitraan. 

b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji akan melakukan 

sosialaisasi penertiban pola kemitraan dengan masyarakat yang ada di 

KHP Register 45 Sungai Buaya. 

c. Bagi kelompok masyarakat yang ada di KHP Register 45 Sungai Buaya 

Yang tidak setuju dengan pola kemitraan maka akan dilakukan 

penertiban secara tegas. 

3) Pada Tanggal 21 April 2014,  Rapat Rencana Aksi Kemitraan di Kantor 

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dengan peserta rapat: Kepala Bidang 

Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, KEpala Bidang 

Perlindungan dan Penyuluhan Hutan Dinas Kehutan Propinsi Lampung, 

Kepala Bidang Pembinaan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Mesuji. Dengan hasil; 

a. Pihak PT. Silva Inhutani dalam waktu dekat menyusun draf pola kemitraan 

(pola tanam dan pola bagi hasil). 
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b. Setelah draf disusun akan dipresentasikan di hadapan unsur Dinas 

Kehutanan Propinsi Lampung dan Unsur Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Mesuji. 

c. Melalui Petunjuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Mesuji Tim Sosialisasi dan identifikasi akan turun ke lapangan untuk 

melakukan sosialisasi dan identifikkasi di kelompok yang sudah siap dan 

sepakat dengan program atau pola kemitraan. 

d. Pihak PT. Silva Inhutani Lampung menyampaikan bahwa pola tanam yang 

akan di konsultasikan kepada kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Mesuji. 

4) Pada Tanggal 7 Mei 2014, Sosialisasi Kemitraan di Kelompok Sido Rukun 

dan Ketemu Bangsa, dengan hasil; 

a. Masyarakat sadar bahwa mereka berada dalam kawasan hutan negara. 

b. Masyarakat sangat setuju dengan adanya kemitraan yang akan 

dilaksanakan. 

c. Saat ini mereka selalu tidak nyaman akan keberadaan mereka di dalam 

register 45, baik dengan pemerintah ataupun denga aksi premanisme dan 

pihak lain sehingga dengan adanya kemitraan ini mereka akan nyaman 

dalam berusaha di kawasan register 45. 

5) Pada Tanggal 19 Agustus 2014, Sosialisasi bersama BPHPH Wilayah VI ke 

Kelompok Sido Rukun yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Mesuji dengan hasil bahwa Kelompok Sido Rukun akan 

berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupten Mesuji. 
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6) Pada Tanggal 20 Agustus 2014, Sosialisasi kemitraan di Kelompok Maju 

Jaya yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Mesuji, dengan hasil;  

a. Pada umumnya masyarakat setuju dengan program kemitraan yang 

digagas oleh pemerintah berdasarkan Permenhut P.39/Menhut-II/2013 

tentang pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan. 

b. Masyarakat yang ada di KHP Register 45 yang ingin ikut kemitraan 

untuk berkoordinasi dengan dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Mesuji. 

c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji siap memfasilitasi 

masyarakat dengan pemegang izin (PT. Silva Inhutani Lampung). 

7) Pada Tanggal 21 Agustus 2014, Sosialisasi Kemitraan oleh Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Mesuji di Kelompok Karya Dharma (Legium 

Veteran), dengan hasil bahwa Kelompok Karya Dharma Siap bermitra dan 

berkoordinasi denga Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mesuji. 

8) Pada Tanggal 18 Desember 2014, Penanda tanganan MOU (Memorandum of 

Understanding) atau Nota Kesepakatan Kemitraan di KHP Register 45 

Sungai Buaya antara PT. Silva Inhutani Lampung dengan Kelompok Sido 

Rukun dan Kelompok Karya Dharma yang disaksikan oleh Kepala Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten 

Mesuji. 

9) Pada Tanggal 12 Februari 2015, Rapat Pembahasan Kemitraan Register 45 

Mesuji masyarakat Talang Batu dan masyarakat labuhan Batin, dan rencana 

tindak lanjut di ruang rapat Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. 
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10) Pada Tanggal 26 Februari 2015, Sosialisasi Kemitraan di Dusun Labuhan 

Indah, Desa Labuhan Bathin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji 

dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji dan 

Jajarannya, Kepala KPHP Sungai Buaya, Kesbangpol Kabupaten Mesuji, 

Kepala BPKH Wilayah VI Lampung-Bengkulu, Komandan Kodim 0426 

Tulang Bawang, Kapolres Kabupaten Mesuji, Danramil 0426-1 Mesuji, PT. 

Silva Inhutani Lampung, Korlap dan tokoh Masyarakat dari kabupaten 

Mesuji, masyarakat dusun labuhan indah dan desa labuhan Batin. 

11) Pada Tanggal 20 April 2015, Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder 

Kemitraan di Polres Mesuji dan Verifikasi data Kelompok Kemitraan. 

12) Pada Tanggal 23 Septermber 2015, Rapat di Polres Mesuji Membahas tentang 

draf MOU Kemitraan dan dihadiri oleh Staf DIshutbun, Staf KPH, PT. Silva 

Inhutani Lampung, Koramil Mesuji dan Ketua Kelompok Masyarakat yang 

ikut bermitra. 

13) Pada Tanggal 30 Septermber 2015, Sosialisasi dan Penandatanganan MOU 

Kemitraan atau Perjanjian kerja sama. MoU Kemitraan antara PT. Silva 

Inhutani Lampung dengan Kelompok Masyarakat Register 45 yang tergabung 

dalam Gapoktan Wana Lestari terdiri dari 7 Kelompok Tani Hutan Yakni 

Kelompok Marga Jaya, Tugu Roda, Sido Rukun, Karya Jaya, Karya Tani, 

Maju Jaya dan Mekar Jaya Abadi.
57

 

Adapun adendum kerjasama tentang bagi hasil hasil atas pengelolaan 

lahan hutan kawasan register yang digarap oleh kelompok dengan ketentuan yakni 

                                                             
57 Ibid, h. 19.  
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seluruh modal didanai oleh perusahaan yakni PT. Silva Inhutani Lampung. 

Berikut hal pokok yang tertulis dalam adendum tersebut: 

1. Untuk tanaman pokok yakni kayu Accacia Mangium bagi hasil yang 

disepakati adalah 75% perusahaan dan 25% masyarakat, dengan 

ketentuan hasil produksi setelah dipotong modal yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

2. Untuk tanaman semusim yakni singkong, bagi hasil yang disepakati 

adalah 50% perusahaan dan 50% masyarakat, dengan ketentuan hasil 

produksi singkong dipotong modal produksi.
58

 

Terkait persyaratan kemitraan itu sendiri menghasilakan kesapakan 

bersama, persyaratan tersebut diantaranya, ialah: 

1. Masyarakat berada atau bertempat tinggal di KHP Register 45 Sungai 

Buaya. 

2. Lama tinggal minimal 1 tahun. 

3. Mempunyai lahan garapan maksimal 2 Ha. 

Hal ini menunjukkan pola kemitraaan yang dibangun sebagai resolusi 

konflik, memiliki prosedur pola kemitraan tertentu dalam mencapai konsesus 

bersama sehingganya dalam implementasi pemberdayaan masyarakat setempat 

melalui kemitraan kehutanan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

upaya penyelesaian konflik, pemerintah dalam hal ini menggunakan metode 

konsesus yang mana pemerintah daerah sebagai fasilitasi penyelesaian konflik 

berupaya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan antar kelompok maupun pihak 

                                                             
58 Ibid. h. 20. 
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yang terlibat dalam kasus sengketa tanah maupun konflik sosial yang timbul 

akibat konflik tanah, guna membahas konsep yang tepat  dalam merumuskan 

konsep kemitraan sebagai resolusi konflik di wilayah kawasan register 45 Sungai 

Buaya Kabupaten Mesuji. 

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas pokok 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. 

Dalam upaya tersebut, khususnya di kawasan register 45 Sungai Buaya, 

pihak kepolisian ikut serta bekerja sama dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya melakukan beberapa langkah-langkah dalam mengatasi konflik 

yang terjadi di kawasan register 45. Adapun langkah-langkah yang dimaksud 

menurut Wakapolres Mesuji
59

, iyalah: 

1) Pre M-Tif, yakni melalui silatuhrahmi menghimbau masyarakar 

untuk tidak melakukan keributan, Binloh (Bimbingan Penyuluhan) 

2) Prefentif, yakni dengan mengadakan patroli contoh ketika ada 

keributan terjadi maka pihak kepolisian langsung menuju lokasi 

keributan. 

3) Represhif, langkah-langkah penyelesaian dengan penegakan 

hukum. 

Berdasarkan informasi yang didapat diatas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa setiap lembaga pemerintahan daerah maupun propinsi dan 

pusat serta pihak kepolisian telah berupaya dalam menyelesaikan konflik. Dimana 

                                                             
59 Wawancara dengan Bapak Sigit Maryanta Wakapolres Mesuji, 14 Juni 2016 
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setiap instansi bekerjasama dan ada beberapa langkah yang memang disesuaikan 

dengan kewenangan-kewenangan dan aturan yang berlaku.  

1.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik 

Dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap 

terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam 

penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. 

Cara ini lazim di gunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia 

internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun 

pihak luar yag bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai mediator dan 

fasilitator.  

Peranan pemerintah daerah dalam melakukan mediasi atau sebagai 

mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan berbagai pihak yang mendiami 

kawasan register 45 sungai buaya, dimana mereka bisa menyampaikan keluhan 

dan tuntutanya secara langsung, menggali informasi sebanyak banyaknya dari 

masing-masing pihak dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan masing-masing pihak, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam 

pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan 

menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda 

pertemuan berikutnya. 

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kawasan register 45 sungai 

buaya Pemerintah Daerah melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai 

titik perdamaian. Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji memanggil para para pihak 

atau kelompok yang mendiami di kawasan register tersebut. Di Pos Polhut Mesuji. 

Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah tersebut 
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serta mencari solusi sebagaimana kelompok bisa bekerja  memenuhi kebutuhan 

hidup di dalam KHP Register 45 Sungai Buaya sehingga tidak terjadi konflik 

yang begitu sangat serius. 

“Kita memediasi para kelompok, kita pertemukan, kita bicara baik-baik, 

apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah”
60

 

Dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah 

benar-benar melakukan Mediasi untuk mencari tau kejelasan dari antar kelompok 

yang tetap bertahan mendiami KHP register 45 Sungai Buaya, di mana wilayah 

tersebut bukanlah wilayah yang seharusnya mereka berada. penulis fikir, ini 

merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani 

masalah tersebut.  

“Direktur Jenderal atau Kepala Badan atau Kepala Dinas 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan wajib 

melakukan fasilitasi Kemitraan Kehutanan antara masyarakat 

setempat dengan Pengelola Hutan, Pemegang Izin dan KPH 

(Pasal 9)”.
61

 

Berdasarkan literasi ditas menunjukkan peranan pemerintah daerah 

merupakan peranan bawaan sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya. 

Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam 

melakukan fasilitasi kemitraan kehutanan antara masyarakat setempat dengan 

pengelola hutan. Peranan pemerintah daerah kabupaten Mesuji dalam melakukan 

fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan 

                                                             
60 Wawancara, Kamis 9 Juni 2016 
61 Hasantoha Adnan, dkk, Op.Cit., h. 5. 
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(lokasi, tempat dan fasilitas), menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta 

memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator).  

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghalang Penyelesaian Konflik 

Syari‟ah menjadikan kepemilikan tanah dengan cara kelola dan pada masa 

sekarang kepemilikan tersebut belum lengkap dengan penyertaan tanda bukti hak 

dari lembaga yang menangani urusan agraria semacam akte jual beli dan sertifikat 

kepemilikan. Kepemilikian tanah dengan cara kelola dalam syari‟ah tanpa ada 

tanda bukti hak dari lembaga pertanahan memunculkan pengklaiman kepemilikan 

dari pihak lain. Hal inilah yang sering menjadi sengketa yang bisa berujung pada 

tindakan anarkisme dan perampasan hak milik. 

Dalam Upaya penyelesaian konflik yang terjadi dikawasan register 45 

Sungai Buaya, tentunya ada beberapa kendala, sehingganya upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria tersebut belum dapat 

diselesaikan secara keseluruhan. Adapun faktor penghalanng penyelesaian  

konflik tersebut yakni: 

1. Banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya penataan 

Register 45 karena kepentingan mereka terancam. 

2. Sebagian warga meskipun mereka ingin mengikuti program kemitraan 

tapi mereka takut karena mendapat intimidasi baik oleh preman 

maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu. 

3. Bagi Individu yang memiliki Luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha, besar 

kemungkinan untuk menolak program kemitraan karena program 

kemitraan maksimal 2 Ha. 
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Menurut Koentjoro (2003 dalam Hidayati, 2013) premanisme adalah 

segala tindakan melawan aturan, vandalisme, tindakan brutal dan merupakan 

perilaku yang tidak cerdas yang kebanyakan menggunakakn kekuatan (uang, 

pengaruh, massa dan lain-lain) untuk mendapatkan tujuan tertentu dengan 

mengabaikan konsesus bersama. Terminologi premanisme sendiri pada dewasa ini 

semakin kompleks, seperti halnya premanisme hukum yakni orang yang 

memperalat atau mempermainkan hukum, premanisme politik yakni pihak yang 

memperalat  atau melakukan kejahatan politik untuk  kepentingan dirinya atau 

golongannya dan seterusnya.
62

 

Premanisme yang dimaksud disini merupakan para pelaku yang dengan 

sengaja memperalat dan melakukan  kejahatan untuk kepentingan pribadi maupun 

golongannya terhadap masyarakat yang mendiami kawasan register 45 Sungai 

buaya. Sehingganya aksi daripada premanisme di register 45 ini kemudian 

menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program kemitraan.  

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Mesuji, Murni SP. MM 

“....Kehadiran preman tak diundang tersebut tak pelak membuat 

proses kemitraan antara PT. Silva Inhutani selaku pemegang HGU 

dan warga register 45 kian menjadi rumit.
63

 

“Kendala kami ini, warga register yang ingin bermitra  dengan 

kami masih ditakut-takuti oleh preman di sana (register 45). Kalau 

gagal, akan sulit sekali melakukan pendekatan kepada warga 

                                                             
62 “Premanisme dalam Teori Labeling”, (On-Line), tersedia di: 

http://Krisnaptik.com/polri-4/kriminologi/premanisme-dalam-teori-labeling/, (20 Juni 

2016) 
63 “Register 45 Dikuasai Preman”, (On-Line) tersedia di: 

http://harianpilar.com/2015/01/26/register-45-dikuasai-preman/. ( 20 Juni 2016) 

http://krisnaptik.com/polri-4/kriminologi/premanisme-dalam-teori-labeling/
http://harianpilar.com/2015/01/26/register-45-dikuasai-preman/
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register untuk diajak bermitra,” Kata Kepala Dishut Lampung 

Syaiful Bachri, saat rapat dengar pendapat (Hearing) dengan Komisi 

II DPRD Lampung, jumat, 9 Mei 2014.
64

 

Terakhir (2015), terjadi bentrokan antara kelompok preman sungai 

cambia, Mesuji yang berkelahi dengan kelompok Sungai Ceper, Kabupaten Ogan 

Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mereka bentrok merebutkan lahan.
65

 

Dalam analisa penulis, kehadiran preman yang dimaksud disini merupakan 

preman selaku oknum yang memanfaatkan konflik lahan register 45, dalam artian 

bahwa yang menjadi pelaku premanisme ini sendiri juga salah satu masyarakat 

yang mendiami maupun memiliki lahan (tanah sengketa) di register 45 yang 

kemudian saling berebut lahan..   

Selain daripada faktor diatas yang menjadi persoalan tidak tuntasnya 

pemasalahan Konflik agraria, Menurut Bapak Arif Arianto selaku kepala bidang 

ekonomi Bappeda, menyatakan bahwa yang menjadi dasar sulitnya penyelesaian 

konflik di kawasan register 45 Sungai Buaya tersebut adanya latar belakang 

ekonomi masyarakat yang mendiami kawasan register 45 Sungai Buaya tersebut 

tergolong minim
66

 

C. Penyelesain Konflik Agraria dalam Perspektif Islam 

Kuntowijoyo menegaskan, bahwa perangkat kesatuan umat sebenarnya 

berfungsi untuk mereduksi pembagian-pembagian sosial empiris yang terdapat di 

dalam masyarakat islam. Ia juga berfungsi untuk mencegah konflik-konflik 

                                                             
64 “Dishut: Warga Register 45 Mesuji Ditakut-takuti Preman”, (On-Line) tersedia di: 

http://www.saibumi.com/artikel-3989-dishut-warga-register-45-mesuji-ditakuttakuti-preman.html . 

(20 Juni 2016) 
65 “Perambah Register 45 Dilegalisasi”, (On-Line) tersedia di: 

www.sinarharapan.com/news/read/150929136/perambah-register-45-dilegalisasi-, (20 Juni 2016) 
66 Dokumentasi Wawancara, Kamis, 9 Juni 2016  

http://www.saibumi.com/artikel-3989-dishut-warga-register-45-mesuji-ditakuttakuti-preman.html%20.%20(20
http://www.saibumi.com/artikel-3989-dishut-warga-register-45-mesuji-ditakuttakuti-preman.html%20.%20(20
http://www.sinarharapan.com/news/read/150929136/perambah-register-45-dilegalisasi-
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golongan secara horizontal, maupun konflik kelas secara vertical yang secara 

aktual terjadi dalam struktur obyektif masyarakat islam.
67

 

Meskipun Islam mengakui sah adanya gerakan kelas untuk membela kelas 

yang tertindas, tetapi gerakan itu tidak bersifat class for it self (gerakan yang 

mementingkan kelasnya sendiri) seperti konsep Marx dalam rangka menciptakan 

diktator proletariat.
68

 Konflik kelas memang diakui ada di dalam masyarakat. Ini 

karena secara obyektif masing-masing kelas mempunyai kepentingan yang 

berbeda. Tetapi pemecahan atas konflik-konflik kelas sperti itu bukanlah 

penghancuran satu kelas oleh kelas yang lainnya. 

Di dalam Islam resolusi konflik  secara in-group diselesaikan dengan 

konsep normative yang berupa satu kesatuan “ummah”.
69

 Secara out group, maka 

resolusi konflik dalam islam adalah dengan jalan menyerukan agar tercapainya 

suatu hikmah di antara kedua belah pihak, jika jalan ini dirasa kurang efektif maka 

dilanjutkan dengan perundingan untuk mencari jalan keluar (mau’idzah hasanah).  

 

                        

   

 

Artinya  Dan (bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang 

urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; 

dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan 

kepada mereka. (Q.S. Asy Syuura 38) 

 

                                                             
67

 Imam B. Jauhari. Teori Sosial; Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.79 
68 Ibid. h, 80 
69 Ibid. h. 84 
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“Pada Tanggal 10 April 2014, Rapat antara Dinas Kehutanan 

Kabupaten Mesuji dengan Korlap Karya Jaya I (Imam TAruno), 

Korlap Sido Rukun (M.Syaefulloh), Korlap LAbuhan Permai 

(Abdul Rahman), Korlap Ketemu Bangsa (Taryadi) dan Korlap 

Pelita Jaya (An Lely Sumaini) di Pos Polhut Mesuji” 

 Mengacu pada, kutipan diatas menunjukkan bahwa pemerintah telah 

berupaya dalam resolusi konflik menggunakan pola perundingan atau 

musyawarah untuk mencari jalan keluar sesuai dengan salah satu pesan syari‟at 

yang sangat ditekankan di dalam Al-Qur‟an keberadaannya dalam berbagai 

bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam suatu rumah kecil yakni rumah 

tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam bentuk rumah besar yakni 

sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat , konsep Musyawarah 

merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam 

kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat  memilki hak yang sama 

membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. 

Dalam hal ini pula diperkuat oleh ayat tentang musyawarah pada surah al-

imran ayat 159. Allah berfirman; 

                         

                              

                   

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras 

lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun 

bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan 
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itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

Firman Allah,” Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” 

menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara menentukan perkiraan 

bersama didasari dengan wahyu. Sebab, Allah mengizinkan hal ini kepada Rasul-

Nya. Dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka, orang yang 

bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan 

kitabullah dan Sunnah, jika memungkinkan. Apabila Allah telah menunjukkan 

kepada sesuatu yang dikehendaki maka hendaklah orang yang bermusyawarah 

menguatkan tekad untuk melaksanakannya sambil bertawakal kepada-Nya, sebab 

inilah akhir ijtihad yang dikehendaki. Dengan ini pula Allah memerintahkan 

kepada Nabi-Nya dalam ayat ini. 

 

Allah berfirman, faidza „azamta fatawakkal „alallah, berarti bahwa 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka 

bertawakallah kepada Allah. Qatadah berkata, “ Allah SWT 

memerintahkan kepada Nabi-Nya apabila telah membulatkan tekad 

atas suatu perkara agar melaksanakannya sambil bertawakal kepada 

Allah SWT.
70

  

 

Sehubungan adanya prosedur pola kemitraan kehutanan, maka hal ini 

pihak mitra usaha telah membuat pernyataan bahwa dia telah bersedia untuk 

melakukan transaksi kemitraan. Dan jika berdasarkan analisis  bagi hasil, pihak 

                                                             
70 Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 

hlm. 622-628. 
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perusahaan telah bersedia untuk memberikan modah usaha maka disinilah terjadi 

akad ijab qobul, yakni pernyataan dari pihak mitra dan pihak yang bermitra. 

Pola kemitraan kehutanan terhadap masyarakat setempat dengan PT Silva 

Inhutani secara tertulis tersebut sesuai dengan ketentuan Al_Qur‟an surat An-Nisa 

ayat 29 yang menekankan agar tidak berlaku batil dalam perniagaan seharusnya 

berlaku adil. Firman Allah SWT QS An-Nisa ayat 29: 

                    

                        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS An-

Nisa:29)
71

 

 

Jika di analisa lebih lanjut, permasalahan yang dimaksud disini berupa 

system tolong menolong yang ada pada kemitraan. Dalam kemitraan kehutanan 

sendiri pada prinsipnya terdapat sikap saling tolong menolong, maka hal ini sesuai 

denga fiman Allah SWT, Surah Al-Maidah ayat 2: 

……                           

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

                                                             
71 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 83. 
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kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-

Maidah: 2)
72

 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

dalam pandangan islam terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengatasi 

konflik agraria di kawasan register 45 Sungai Buaya, mengandung ketentuan-

ketentuan Islam yang dalam hal ini digambarkan ke dalam bentuk musyawarah, 

dan muamalah serta sikap tolong menolong. 

  

                                                             
72 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h.106. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan bahwa:  

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi 

konflik agraria di kawasan register 45 Sungai Buaya, belum 

mampu menyelesaikan konflik agraria secara keseluruhan di 

wilayah tersebut.  

2. Pemerintah daerah berupaya untuk mencegah agar konflik agraria 

tidak berdampak pada konflik sosial lainnya.  

3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi mediasi dan 

fasilitasi dengan memperhatikan metode penyelesaian masalah 

secara integratif.  

4. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bersama-sama 

melakasanakan program kemitraan kehutanan atau pemberdayaan 

masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.  

5. Dengan adanya program ini diharapkan mampu menata 

ketimpangan yang terjadi dalam penguasaan kepemilikan, 

mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta menyelesaikan 

konflik sengketa tanah yang hingga kini sudah cukup banyak. 

6. Dalam pandangan islam program kemitraan kehutanan tersebut di 

sosialisasikan dengan cara dimusyawarahkan secara mufakat 

dengan masyarakat yang mendiami kawasan register 45 Sungai 
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Buaya  untuk diketahui bersama dan dilaksanakan dengan penuh 

rasa tanggung jawab oleh masyarakat yang mendiami kawasan 

register 45 Sungai Buaya tersebut.  

7. Selain itu, kemitraan dalam islam dapat diartikan bentuk kerjasama 

(muamalah) antar kedua belah pihak yang secara prosedur telah 

mencapai kesepakatan bersama atau telah terjadi transaksi 

kemitraan dalam arti ijab qobul diantara keduanya. Pada sisi lain 

hal ini menujukkan sikap tolong menolong dalam kebajikan agar 

permasalahan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara damai. 

Dalam upaya penyelesaian konflik agraria di kawasan register 45 Sungai 

Buaya, terdapat beberapa faktor atau hambatan di dalamnya yang kemudian 

berakibat kepada proses penyelesaian konflik agraria, belum dapat diseselesaikan 

secara keseluruhan. Adapaun faktor-faktor tersebut sebagai berikut: 

1. Banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya penataan 

Register 45 karena kepentingan mereka terancam. 

2. Sebagian warga meskipun mereka ingin mengikuti program kemitraan 

tapi mereka takut karena mendapat intimidasi terhadap kelompok 

kepentingan di luar group masyarakat. 

3. Bagi Individu yang memiliki Luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha, besar 

kemungkinan untuk menolak program kemitraan karena program 

kemitraan maksimal 2 Ha. 

4. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang masih menengah ke bawah, 

sehingganya bergantung hidup pada lahan yang mereka tempati. 
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B. SARAN 

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis menyarankan: 

1. Bahwa pemerintah hendaknya segera berupaya dalam penanganan 

konflik agraria secara tuntas sehinga tidak merebak pada konflik sosial 

lainnya. 

2. Kepolisian segera bertindak tegas dan segera meringkus 

oknum/premanisme yang mengganggu kemitraan dan keamanan di 

register 45. 

3. Dalam jangka panjang pemeritah pusat dan pemerintah daerah 

megupayakan pemindahan warga register dengan cara 

mentrasmigasikan warga tersebut ke daerah lain sehingga kawasan 

hutan menjadi kawasan yang sebagaimana semestinya, mengingat 

kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada tanah yang 

mereka tempati saat ini. 
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