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ABSTRAK 

 Lahan merupakan modal penting bagi para petani pesanggem. Padahal di sisi 

lain Pemerintah merencanakan pembangunan Jalur Lintas Selatan yang 

membutuhkan sebagian lahan yang aktif dikelola oleh pesanggem untuk perwujudan 

pembangunan Jalur Lintas Selatan. Ketika JLS dibangun, maka mengharuskan lahan 

yang dikelola pesanggem menjadi bagian dari JLS. Secara langsung peralihan fungsi 

lahan tersebut mengakibatkan perubahan terhadap kesejahteraan petani pesanggem. 

Oleh karena itu peneliti tertarik mencari dampak social pembangunan JLS terhadap 

kesejahteraan masyarakat desa hutan. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis fungsi lahan 

dalam pesektif sosiologi pedesaan. Selain itu, juga menggunakan Teori Involusi dan 

juga Teori Mekanisme Survival. Metode penelitian yang diguakan adalah campuran 

(mixed) dengan menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial. Dimana prioritas 

utama pada metode kuantitaif dan dilengkapi dengan metode kualitaif. Peneltian ini 

dilakukan melalui pencarian data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan 

selanjutnya dilakukan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara. 

Pengambilan sample dilakukan dengan cara purposive dan lokasi penelitian berada di 

desa Karanggandu kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek. 

 Berdasarkan data yang ditemukan, bahwa dampak dari pembangunan JLS 

adalah perubahan harga tanah, perubahan hubungan social diantara para pesanggem, 

perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, perubahan pekerjaan dan juga alih fungsi 

lahan produktif menjadi non produktif. Alih fungsi lahan tersebut mengakibatkan 

terjadinya involusi dan berbagi kemiskinan masyarakat desa hutan di desa 

Karanggandu dikarenakan lahan yang semakin sedikit dan jumlah penggarap yang 

terus bertambah. Dengan demikian masyarakat desa hutan melakukan strategi 

survival berupa menyeimbangkan pengeluaran dan penghasilan, mencari alternative 

pekerjaan lain, memanfaatkan fungsi tabungan, dan menambah variasi tanaman. 
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ABSTRACT 

Land is an important asset for the Pesanggem farmers. On the other side the 

government has planned the development of South Traffic Route (STR or JLS) that 

require some of the land that actively managed by Pesanggem farmers for 

construction embodiment of Southern Traffic Route. When STR or JLS built, the land 

managed by Pesanggem has to be a part of STR/JLS. These land conversion directly 

conduce the change of public welfare of Pesanggem farmers because the land 

managed by them affected by STR/JLS land conversion. So the researcher interested 

to search the social effect of the development of STR/JLS to the social welfare of 

people in forest village. 

In this study, researchers used a method of analysis of land use in rural 

sociology perspective namely as a growing medium for a productive crop and as a 

space to support human life. In addition, it also uses Involution Theory and Theory of 

Survival Mechanism. The method used was a mixture (mixed) using sequential 

explanatory strategy. Where the main priority in quantitative methods equipped with 

qualitative methods. This research is done through a search of quantitative data using 

questionnaires and subsequently conducted in-depth interviews with the interview 

guide. Sampling was done by purposive and researchers chose the study sites in rural 

districts in Karanggandu Watulimo Trenggalek. 

Based on data found in research that the impact of the construction of 

STR/JLS are the changing of  the land price, changes in social relations among 

pesanggem along with increasing the number of LMDH members, a change of values 

in society, changes in the work and also conversion of productive land into non-

productive. The land conversion resulted in involution and the share of poor people in 

rural villages Karanggandu forest land due to dwindling and the number of tenants 

who continue to grow. Thus the forest villagers perform a survival strategy in the 

form of balancing spending and income, look for another job alternative, utilizing the 

savings function, and increase the variety of crops grown. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Dampak 

Sosial Pembangunan Jalur Lintas Selatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Hutan” sebagai tugas akhir dalam perkuliahan. 

Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi peneliti dalam pengembangan 

pembangunan yang dilakukan di pedesaan khususnya desa yang berada di kabupaten 

Trenggalek. Adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan 

pembangunan Jalur Lintas Selatan untuk tetap memperhatikan dampak-dampak yang 

muncul.  

Dalam melakukan penelitian ini, cukup banyak waktu, tenaga dan pikiran 

yang terkuras. Tidak sedikit masalah yang dihadapi peneliti saat turun ke lapangan, 

akan tetapi berkat rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT membuat 

peneliti tetap mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun kritik dan saran 

dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini, mengingat isi dan 

penulisannya masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembacanya. 
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