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ABSTRAK 
 
 

Judul: Artikulasi Kepentingan Petani: Peran dan Fungsi HKTI Jawa Timur 
Sebagai Organisasi Petani Di Jawa Timur. 

 
 Transisi dari sistem pemerintahan otoritarian menuju demokrasi 
berimplikasi kepada pola artikulasi kepentingan kelompok-kelompok dalam 
masyarakat. Sejumlah kebebasan masyarakat telah diberikan ruang gerak 
termasuk pengorganisasiannya dari yang bersifat sentralistik-korporatis menjadi 
pluralis. 
 
 Penelitian ini mengambil studi kasus HKTI Jawa Timur sebagai kelompok 
kepentingan dengan mengajukan pertanyaan penelitian, pertama, apa kepentingan 
pengurus HKTI Jawa Timur. Kedua, bagaimana pengorganisasian petani dan 
program kerja yang dilakukan oleh HKTI Jawa Timur. Ketiga, Bagaimana strategi 
HKTI Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan petani di Jawa Timur. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif,  data yang diperoleh 
dievaluasi secara kualitatif dalam bentuk penggambaran detail dan komprehensif 
untuk mendapatkan “meaning” di balik data-data yang tersaji. Kerangka 
pemikiran yang digunakan dalam menjelaskan pertanyaan penelitian dengan 
menggunakan Teori Kelembagaan, serta mengkerangkakan konsep kelompok 
kepentingan, artikulasi kepentingan, organisasi masyarakat dan strategi. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan secara umum pengorganisasian kelompok 
kepentingan berubah dari sentralistik-korporatis menjadi pluralis, namun dilihat 
secara empiris masih tetap dalam kendali kekuatan politik. Disisi lain, secara 
khusus HKTI Jawa Timur menunjukkan beberapa temuan data. Pertama, 
kepentingan yang dibawa oleh pengurus HKTI Jawa Timur  lebih bersifat kepada 
kepentingan pribadi sebagai pencitraan untuk mencari simpati-simpati warga tani 
dan pedesaan. Kedua, pengorganisasian petani yang dilakukan oleh HKTI Jawa 
Timur lebih menitikberatkan kepada HKTI Kabupaten/Kota karena 
diberlakukannya system otonomi. Ketiga, strategi yang dilakukan oleh HKTI 
Jawa Timur menggunakan strategi perwakilan langsung. Perwakilan langsung 
dilakukan dengan alasan bahwa perwakilan dan representasi langsung dalam 
badan legislatif dan birokrasi memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk 
mengkomunikasikan secara langsung kepentingan-kepentingannya melalui 
seorang anggota aktif dalam struktur pembuat keputusan 
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