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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gerakan Tunas Hijau dalam kasus 
sengketa lahan Kebun Bibit Surabaya. Kasus sengketa lahan Kebun Bibit bermula dari 
pembatalan perjanjian Pemkot Surabaya dengan PT. Surya Inti Permata terkait hak 
kelola lahan Kebun Bibit. PT SIP menggugat Pemerintah Kota Surabaya menuntut hak 
kelola terhadap lahan Kebun Bibit. Ketakutan alih fungsi RTH di Surabaya, LSM 
lingkungan Tunas Hijau tergerak untuk memperjuangkan agar Kebun Bibit tidak 
dialihfungsikan sebagai RTH, dengan mendukung hak kelola Kebun Bibit oleh Pemkot 
Surabaya. Penelitian ini akan menjawab apa yang melatarbelakangi kemunculan 
gerakan Tunas Hijau sehingga mendapat banyak dukungan masyarakat dalam 
mempertahankan Kebun Bibit serta bagaimana bentuk strategi perlawanan Tunas Hijau. 
Sebagaimana yang disampaikan Mc Adam dalam teori dinamika gerakan sosial, 
gerakan sosial terjadi dalam tiga tahapan yaitu Political Opportunities, Mobilizing 
Structures, dan Cultural Framing. Munculnya gerakan Tunas Hijau dapat dilihat dari 
teori Dinamika Gerakan Sosial, diantaranya: 1) Political Opportunities, berawal dari 
permasalahan sengketa lahan, kemudian sesuai dengan UU No. 26/2007 menentukan 
bahwa proporsi RTH minimal 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi 
menjadi RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. dari luas wilayah 
sehingga menimbulkan kekhawatiran Tunas Hijau akan berkurangnya RTH dan 
alihfungsi jika dikelola swasta, serta dukungan Pemkot untuk mempertahankan Kebun 
Bibit. 2) Mobilizing Structures, pada saat melakukan aksi Tunas Hijau berawal dari 
pengumpulan informasi mengenai permasalahan sengketa lahan Kebun Bibit; kedua, 
membagikan kuisioner dengan turun langsung di Kebun Bibit; ketiga, melakukan aksi 
dengan turun kejalan dan melakukan berbagai kegiatan untuk menyampaikan penolakan 
alihfungsi dan penolakan hak kelola jika di kelola PT. SIP; ke empat,  Tunas Hijau 
membuat group facebook untuk mendapatkan partisipasi masyarakat; ke lima, melalui 
pemberitaan media dengan melakukan penyadaran masyarakat pentingnya Kebun Bibit 
sebagai RTH Surabaya. 3) Cultural Framing, adanya pemahaman bersama yang 
diberikan Tunas Hijau kepada masyarakat terkait pentingnya Kebun Bibit sebagai RTH 
Surabaya sehingga memunculkan aksi kolektif.  
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