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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 126.140 Ha pada tahun 2011 

memiliki tanah sawah seluas 12.230 Ha atau 9,70 persen dari total luas wilayah. Dari 

luas sawah tersebut, 11,68 persen dapat ditanami padi 1 kali dalam setahun. 

Sedangkan 83,51 persen sisanya dapat ditanami padi 2 kali atau lebih dalam 

setahunnya. Sedangkan total luas Hutan adalah 62.024,50 Ha yang terdiri dari 

17.988,40 Ha Hutan Lindung, dan 44.036,10 Ha Hutan Produksi. Kondisi geografis 

yang sedemikian rupa membuat masyarakat Kabupaten Trenggalek mayoritas bekerja 

sebagai petani (Bappeda Kabupaten Trenggalek). 

Grafik 1.1 

Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 

 

 

Sumber: Trenggalek Dalam Angka Tahun 2012 
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 Dalam perkembangan pemerintahannya, Kabupaten Trenggalek juga berupaya 

keras untuk pengembangan perekonomian masyarakat, terutama pada masyarakat 

petani dan masyarakat desa hutan di wilayah pantai selatan (Pansela). Peningkatan 

perekonomian masyarakat di bagian Pansela merupakan salah satu isu strategis yang 

dibahas dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 

Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2015. Dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 

disebutkan bahwa masalah infrastruktur jalan merupakan isu strategis untuk rencana 

pembangunan di daerah karena keberadaan infrastruktur itu sendiri merupakan 

pendukung dari keberhasilan pembangunan. Kertersediaan infrastruktur dapat 

memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya 

sehingga meningkatkan akses produktivitas sumberdaya yang pada akhirnya 

mendorong pertumbuhan ekonomi (Joyo Winoto dan Hermanto Siregar, 2006). 

 Dalam hal ini Jalur Lintas Selatan (JLS) dibangun guna menunjang kegiatan 

ekonomi masyarakat di pesisir selatan Pulau Jawa. Dalam konteks pembangunan 

pertanian dan ekonomi pedesaan secara umum, jaringan jalan merupakan 

infrastruktur wilayah yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran faktor produksi 

maupun pemasaran hasil produksi (Tulus Tambunan dan Kadin, 2006). 

 Jalur Lintas Selatan (JLS) merupakan salah satu rencana pembanguanan 

nasional yang ada salah satunya di daerah kabupaten Trenggalek. Jalan Lintas Selatan 

(JLS) Jatim yang membentang sepanjang pesisir pantai selatan Jawa Timur mulai dari 

Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, 

dan Banyuwangi dengan panjang keseluruhan 634,11 Km. Jalur Lintas Selatan Jatim 

merupakan bagian dari Jalur Lintas Selatan Pulau Jawa, pembangunan Jalur Lintas 
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Selatan Jatim merupakan kesepakatan 5 Gubernur Pulau Jawa pada Bulan Pebruari 

2004. Pada saat ini Jalur Lintas Selatan menjadi Program Strategis Nasional dan 

dicanangkan Presiden RI pada Tahun 2004 di Blitar dan Status Jalur Lintas Selatan 

ditetapkan menjadi jalan Strategis Nasional sesuai Kepmen PU 631/KPTS/M/2009, 

sehingga percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan harus menjadi prioritas bagi 

Pemerintah Daerah (Bappeda Kabupaten Trenggalek). 

 Pembangunan JLS ini sebagian menggunakan kawasan hutan sepanjang ± 

274, 44 Km (44%) dari total panjang jalan yang akan dibangun. Kegiatan 

pembangunan JLS yang menggunakan kawasan hutan dilakukan dengan prosedur 

penggunaan kawasan hutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 

2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan bertujuan 

untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan 

hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan JLS Provinsi Jawa Timur 

dilakukan dengan mekanisme ijin pinjam pakai kawasan hutan yang diatur dengan 

Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan 

hutan. Berikut gambaran rencana jalur yang akan dibangun: 
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Gambar 1. Rencana Pembangunan JLS 

 Dari gambar tersebut dapat dilihat garis berwarna merah yang membentang 

dari sisi sebelah barat Jawa Timur hingga sisi paling timur dari pulau Jawa. 

Pembangunan JLS dapat dilihat melewati hutan-hutan dan juga membelah gunung, 

hal tersebut terlihat dari topografi dari gambar di atas, bahwa daerah selatan 

merupakan daerah yang sulit ditembus dikarenakan banyaknya hutan dan gunung. 

Akan tetapi demi pembangunan wilayah selatan dan juga demi pemerataan kepadatan 

lalu lintas antara jalur utara dan selatan, maka pembangunan JLS ini tetap diberjalan 

meskipun dengan cara tersendat-sendat akibat dana yang kurang. 

 Pembangunan JLS seluruh Jatim adalah sepanjang 1.255 KM, termasuk 

didalamnya trase JLS untuk Trenggalek adalah sepanjang 158,42 KM, terdiri dari 

Jalan Arteri sepanjang 76,62 KM dan Jalan Colector sepanjang 81,8 KM. Jalan Arteri 

merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri 

perjalanannya jarak jauh, dengan kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk 

ke jalan ini sangat dibatasi secara berdaya guna. Jalan Arteri dengan Daerah Milik 
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Jalan (DMJ) selebar antara 20 – 24 meter yang melintas mulai perbatasan 

Tulungagung/Trenggalek – Durenan – Pogalan – Jarakan – Karangan – Suruh – 

Dongko – Panggul – Perbatasan Trenggalek / Pacitan. Sedangkan Jalan Colector 

adalah jalan penghubung antar arteri yang lebar DMJ-nya antara 15-20 m yang 

melintas antara Panggul– Munjungan– Watulimo / Perbatasan Tulungagung dan jalan 

yang melintas antara Kampak dan Munjungan. Atas pertimbangan teknis, 

kemampuan APBD dan aspirasi masyarakat Trenggalek, Prioritas penanganan JLS di 

Kabupaten Trenggalek adalah jalur sepanjang pantai selatan dari Batas Pacitan / 

Panggul – Munjungan – Watulimo – Batas / Tulungagung sepanjang 65,76 KM yang 

terdiri dari Arteri 9,3 Km & jalur Colector 56,46 Km. Prioritas pembangunan JLS di 

Kabupaten Trenggalek sepanjang 65,76 KM mayoritas adalah lahan perhutani 

sepanjang 46,56 KM atau seluas ± 111,744 Ha (87,40 %) dan sisanya adalah tanah 

hak penduduk sepanjang 19,20 KM atau seluas ± 16,12 Ha (12,60 % diluar eksisting 

jalan 0 - 8 Meter). Berikut tabel perkembangan pembebasan lahan terdampak JLS: 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Pembebasan Lahan Penduduk untuk Trase Jalan Lintas Selatan 

N

o 
Trase Jalan 

Panjang 

Total 

Trase 

(Km) 

Trase 

Kawasan 

Hutan (Km) 

 

Trase Tanah 

Hak / Penduduk 

Panjang 

(Km) 

Luas 

(Ha) 

I. KECAMATAN WATULIMO 

1 Tasikmadu 10,5 8,6 1,9 1,52 

2 Prigi 0,5 - 0,5 0,40 

3 Karanggandu 8,2 8,2 - - 

Jumlah I 19,2 16,8 2,4 1,92 

II. KECAMATAN MUNJUNGAN 

4 Bangun 4,8 4,6 0,2 0,18 

5 Bendoroto 3,0 2,5 0,5 0,40 

6 Tawing 1,6 - 1,6 1,48 

7 Munjungan 0,6 - 0,6 0,89 

8 Masaran 2,3 0,5 1,8 1,44 

9 Craken 6,6 5,0 1,6 1,28 

10 Ngulungkulon 7,5 5,6 1,9 1,52 

11 Sobo 1,5 0,9 0,6 0,57 

12 Ngulungwetan 0,8 0,8 - - 

Jumlah II 28,7 19,9 8,8 7,76 

III. KECAMATAN PANGGUL 

13 Banjar 6,6 3,5 3,1 2,56 

14 Nglebeng 1,9 0,6 1,3 1,04 

15 Wonocoyo 4,0 0,8 3,2 2,48 

16 Besuki 5,3 4,9 0,4 0,36 

Jumlah III 17,8 9,8 8,0 6,44 

Jumlah I+II=III 65,7 46,5 19,2 16,12 
Sumber: Bappeda Kabupaten Trenggalek 

 Pembanguanan JLS membutuhkan lahan penduduk seluas 16,12 Ha. 

Sedangkan trase kawasan hutan sepanjang 46,5 km. Menurut data dari Bina Marga 

tahun 2009 menyebutkan bahwa pembangunan JLS sepanjang 66 km di kabupaten 

Trenggalek mebutuhkan 51,2 % wilayah hutan dengan realisasi pembangunan sebesar 
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34,6%. Dalam praktek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) tentu melibatkan 

banyak persoalan di dalamnya seperti pembebasan tanah. Seperti dalam tabel di atas, 

bahwa trase JLS mengorbankan tanah hak penduduk dan kawasan hutan. 

Kecamatan Watulimo sebagai salah satu lokasi dibangunnya Jalur Lintas 

Selatan memiliki luas area sebesar 154,44 km
2
. Dimana luas tanah tersebut terbagi 

dalam jenis penggunaan yaitu, sebagai lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan 

sawah, dan lahan non pertanian. Sesuai data dari Dinas Pertanian, Kehutanan & 

Perkebunan Kabupaten Trenggalek penggunaan tanah paling banyak adalah sebagai 

lahan pertanian bukan sawah, yaitu sebagai ladang, tambak, kebun, peternakan, dan 

lain-lain. Berikut luas lahan menurut penggunaan di kecamatan Watulimo. 

Grafik 1.2 

Luas Lahan menurut Penggunaan tahun 2009-2013 (Ha) 

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek tahun 2014 

 Sesuai dengan grafik di atas yaitu penggunaan lahan mayoritas adalah lahan 

pertanian bukan sawah (dalam hal ini adalah kebun, hutan dan ladang). Dengan 
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banyaknya lahan yang digunakan untuk sebagai lahan produktif berarti bisa dikatakan 

penduduk desa Karanggandu yang bekerja sebagai petani atau buruh tani lumayan 

banyak. Seperti yang tertera dalam tabel berikut adalah distribusi pekerjaan 

masyarakat desa Karanggandu. 

Tabel 1.2 

Mata Pencarian Penduduk Desa Karanggandu 

Uraian Laki-laki Perempuan 

Petani 285 orang 295 orang 

Buruh tani 365 orang 372 orang 

PNS 18 orang 10 orang 

Pedagang keliling 8 orang - 

Peternak 15 orang - 

Nelayan 1128 orang 520 orang 

Montir 5 orang - 

Perawat swasta 1 orang - 

POLRI 4 orang 1 orang 

Pensiuan PNS/TNI/POLRI 50 orang 25 orang 

Tukang becak 15 orang - 

Tukang cukur 1 orang - 

Tukang batu/kayu 25 orang - 
Sumber: Profil Desa Karanggandu  

 Melihat kebutuhan lahan dan mayoritas pekerjaan masyarakat desa 

Karanggandu membuktikan lahan merupakan modal utama bagi masyarakat untuk 

menggantungkan hidupnya. Padahal di sisi lain Pemerintah yang merencanakan 

pembangunan Jalur Lintas Selatan membutuhkan sebagian lahan untuk perwujudan 

pembangunan tersebut. Sesuai data perencanaan dan realisasi pembangunan JLS, 

lahan yang dibutuhkan untuk desa Karanggandu adalah 8,2 km dari kawasan hutan 

yang dikelola oleh masyarakat desa hutan. Panjang dari kebutuhan lahan tersebut 
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mengorbankan kawasan hutan yang berproduksi aktif yang dikelola perhutani 

bersama masyarakat desa huta desa Karanggandu. 

Kebutuhan lahan memang merupakan factor penting untuk terlaksananya 

pembangunan JLS. Hal inilah yang mengakibatkan sempitnya hutan dan lahan 

pertanian dikarenakan banyaknya hutan dan sawah yang beralih fungsi. Padahal tanah 

merupakan kebutuhan vital bagi petani. Dengan adanya tanah, para petani 

mengelolanya untuk penemuhan kebutuhan hidup. Menurut Panuju (1994), terjadinya 

pergeseran penggunaan lahan di suatu wilayah disebabkan oleh terjadinya konversi 

structural di wilayah tersebut. Peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk yang 

merupakan ciri dari konversi structural menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan 

untuk mendukung pembangunan. 

Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa 

Timur di Kabupaten Trenggalek seluas + 111,744 Ha dengan rincian kawasan Hutan 

Lindung seluas + 54,144 Ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas + 57,600 Ha yang 

terletak di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Kediri. Dalam rangka melaksanakan 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan 

kegiatan pembebasan lahan dalam bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

Kegiatan Pembebasan ini tidak hanya menyangkut pembebasan lahan milik penduduk 

yang dilewati JLS namun juga terhadap tanah pada Kawasan Hutan, yang sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/2011 tentang pedoman Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus menyediakan lahan 

Kompensasi. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DAMPAK SOSIAL PEMBANGUNAN JALUR LINTAS SELATAN (JLS) 
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN 
(STUDI DI DESA KARANGGANDU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)

Ismi Tari Ramadhani



10 
 

Ketika JLS dibangun, maka mengharuskan lahan yang ada menjadi bagian 

dari JLS, sehingga masyarakat sekitar JLS yang notabene sebagai masyarakat petani 

yang mengelola kawasan hutan akan mengalami perubahan pada tatanan kehidupan 

social dan ekonominya dikarenakan pembangunan JLS membutuhkan lahan yang 

cukup banyak yang diantaranya adalah lahan pertanian, pemukiman, dan kawasan 

hutan.  

Secara langsung peralihan fungsi lahan tersebut mengakibatkan perubahan 

terhadap kesejahteraan masyarakat pengelola kawasan hutan karena lahan yang 

mereka kelola terkena pengalihan fungsi untuk pembagunan JLS. Hingga akhir tahun 

anggaran 2011 pembangunan fisik jalan yang dilakukan mencapai 52 % dari total 

panjang JLS 618,80 km. Sedangkan, untuk pembangunan jembatan sudah tercapai 

41% atau 2270 meter dari jumlah total jembatan yang menghubungkan JLS 

sepanjang 6236 meter. 

Secara teoritis, titik puncak idealisme pembangunan adalah terciptanya suatu 

kehidupan masyarakat yang sejahtera dan betul betul sejahtera yang merata. Akan 

tetapi, realita yang nampak ternyata masih jauh dari aturan permainan yang 

direncanakan. Seperti halnya pembangunan JLS yang dimaksudkan dalam RPJMD 

Trenggalek tahun 2010-2015 adalah untuk perkembangan perekonomian masyarakat 

yang berada di wilayah pantai selatan (pansela), akan tetapi pada kenyataannya 

mereka yang secara langsung terdampak alih fungsi lahan untuk pembangunan JLS 

akan mengalami perubahan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu penelitian ini 

menarik sebagai pembanding penelitian sebelumnya yang telah menyebutkan dampak 
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dari konversi lahan yang dapat memunculkan kesenjangan diantara kelompok tani 

dan juga memunculkan kapitalisme baru di pedesaan (Izzah, Iva Yulianti: 2005). 

I.2 Fokus Masalah 

 Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas sebagaimana yang 

tergambar dalam latar belekang penelitian, maka penelitian ini akan diarahkan untuk 

menjawab masalah mengenai dampak terwujudnya pembangunan Jalur Lintas Selatan 

yang berada di desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

Dampak yang dimaksud akan difokuskan pada dampak social yang berakibat pada 

kesejahteraan masyarakat desa Karanggandu yang mempunyai pekerjaan sebagai 

pengelola lahan hutan atau biasanya mereka disebut sebagai masyarakat desa hutan. 

Adapun secara rinci, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana dampak 

social pembangunan Jalur Lintas Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat desa 

hutan desa Karanggandu kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: Mengetahui dampak social yang muncul akibat pembangunan 

Jalur Lintas Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan di desa 

Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

I.4.1Manfaat Akademis 

1. Dalam perspektif akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi ilmiah dan teoritis guna memperkaya pemikiran serta melengkapi 

penelitian-penelitian sebelumnya mengenai masyarakat desa yang mengelola 

hutan di pedesaan. 

2. Selain itu, penelitian ini merupakan upaya pengembangan ilmu social 

khususnya di bidang sosiologi pedesaan. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

1. Membantu memberikan informasi tentang dampak social yang timbul pasca 

pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Trenggalek. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

Kabupaten Trenggalek dan pihak-pihak terkait lainnya. 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. 

4. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis di masa 

yang akan datang.  
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I.5 Tinjauan Pustaka 

I.5.1 Lahan dalam Perspektif Sosiologi 

 Lahan sebagai modal utama para petani pesanggem, secara sosiologis 

mempunyai definisi tersendiri. Terdapat beberapa pengertian lahan salah satunya 

menurut penduduk pedesaan. Lahan yang dimaksud dalam pemikiran penduduk 

pedesaan yaitu persawahan mereka menyebutnya dengan tanah. Lahan persawahan 

atau tanah ini bagi para petani merupakan gantungan hidup mereka (dalam Lestari, 

Elok Dyah: 2011) 

 Dengan bermodalkan tanah, para pesanggem dapat mendapatkan penghasilan. 

Dalam hal ini para pesanggem memanfaatkan tanah perhutani yang mereka kelola 

bersama LMDH. Oleh karena itu, jika tanah yang mereka kerjakan dialih fungsikan 

untuk sebuah pembangunan maka mereka terpaksa menanggung dampak yang terjadi 

akibat pembangunan sebuah jalan. 

 “Dalam perspektif sosiologi pedesaan, setidaknya ada dua arti 

mengenailahan. Pertama, lahan sering diartikan sebagai media tanam 

bagi suatu tanaman produktif. Dalam arti ini, biasanya persoalan lahan 

akan berkisar pada ketimpangan rasio antara manusia dengan lahan, 

meningkatnya kepadatan fisik dan kepadatan agraris pada suatu daerah, 

dan menyempitnya luas rata-rata pemilikan dan atau penguasaan lahan 

produktif dalam setiap rumah tangga tani. Kedua, lahan sering diartikan 

sebagai ruang untuk mendukung kehidupan manusia. Dalam arti ini, 

biasanya persoalan lahan akan berkisar pada mengecilnya daya dukung 

lahan terhadap kehidupan manusia, proses alih fungsi lahan pertanian ke 

nonopertanian yang melebihi ambang batas, dan penguasaan lahan 

marjinal untuk perumahan, pertokoan, pabrik atau infrastruktur lainnya 

(dalam Singgih, Doddy S., “Metode Analisis Fungsi Lahan,” Masyarakat 

Kebudayaan dan Politik, Th XII, No 3, Juli 1999, 1-8.) 
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 Perspektif lain dikemukakan oleh James Scot dalam Moral Ekonomi Petani, 

dimana dijelaskan lahan mempunyai fungsi untuk menjalin hubungan social yang 

berlandaskan moralitas. Ketika lahan semakin dikuasai oleh kapitalis dan terbentuk 

struktur pertanian yang baru maka terdapat kenyataan mengenai hubungan diantara 

pemilik lahan dan penyewa lahan yaitu hubungan diantara mereka telah banyak 

kehilangan makna yang saling membantu dan mengayomi. Dalam bukunya Moral 

Ekonomi Petani, Scott juga menerangkan bahwa “Bertambah langkanya tanah yang 

dapat digarap secara menguntungkan dan bertambahnya penduduk telah 

menempatkan tuan tanah dalam kedudukan yang lebih kuat dibandingakan dengan 

sebelum perang”. Di Indonesia sendiri juga terjadi hal semacam itu dimana banyak 

terjadi pengurangan jumlah tanah untuk kepentingan pembangunan yang kemudian 

dapat menyebabkan makin sedikitnya lahan garapan bagi para petani dan menjadikan 

sebuah kekuatan baru bagi para tuan tanah untuk mendapatkan keuntungan lebih 

besar.  

I.5.2 Teori Involusi Pertanian 

 Involusi digambarakan dengan taraf produktivitas yang tidak naik, dimana 

produktivitas per orang yang menjadi ukuran. Geertz menjelaskan “involusi 

pertanian” atau “pemungkretan pertanian” sebagai proses menembak ke gawang 

sendiri atau menglahkan diri sendiri, dalam proses di mana budaya tanam padi di 

sawah dengan tiap kali tambahan tenaga kerja di dalamnya, mampu mempertahankan 

secara konstan tingkat produktivitas marjinal tenaga kerja tanpa menciptakan 

penurunan pendapatan per kepala secara berarti. 
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 Geertz juga menjelaskan dalam hipotesisnya yaitu mengenai “berbagi 

kemiskinan” pada masyarakat desa. Penyedotan ekonomis colonial Belanda melalui 

perkebunan tanaman-tanaman ekspor pada sector sawah meningkatkan intensitas 

mekanisme “berbagi kemiskinan” dari sector tersebut demi menyerap tambahan 

jumlah tenaga kerja atas lahan sawah yang relatif tak bertambah, sehingga oleh cara 

itu sector sawah mengalami involusi atau pemungkretan (Geertz, 1983). 

I.5.3 Teori Mekanisme Survival 

 Dampak yang ditimbulkan akibat dari pembangunan Jalur Lintas Selatan 

tentunya sangat bermacam-macam. Salah satunya yang paling nyata adalah 

pembangunan tersebut jelas memakan sebagian lahan kawasan hutan. Sehingga 

dengan adanya kenyataan tersebut kondisi lahan kawasan hutan akan semakin 

berkurang. Padahal lahan kawasan hutan telah menjadi modal utama para petani 

pesanggem untuk mencukupi kehidupannya. 

 Dengan kenyataan seperti itu, tentu para petani pesanggem membutuhkan 

suatu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut James C. Scott, ada 3 cara 

yang umumnya dilakukan oleh petani dalam mengatasi krisis, tiga cara tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengikat sabuk lebih kencang, yang berarti mereka berhemat dengan makan 

sehari satu kali atau dengan makan makanan yang mutunya lebih rendah. 

b. Etika Subsitensi, yaitu dengan cara swadaya yang mencakup kegiatan berjualan 

kecil-kecilan dan mengerjakan pekerjaan sampingan lainnya. 
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c. Meminta bantuan kepada saudara atau memanfaatkan hubungan dengan patron 

dimana hubungan di antara mereka seperti bapak dan anak. 

I.6 Metode Penelitian 

I.6.1 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. 

Penggunaan metode campuran dikarenakan peneliti ingin memperluas pembahasan 

dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian metode campuran 

merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan 

bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi 

filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan pencampuran 

(mixing) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Pendekatan ini lebih 

kompleks dari sekedar mengumpulakan dan menganalisis dua data; ia juga 

melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga 

kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif 

dan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2007 dalam Creswell tahun 2013). 

I.6.2 Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan asumsi-asumsi filosofis dengan 

klaim-klaim penegetahuan pragmatis. Sebagai salah satu paradigm filosofis untuk 

penelitian metode campuran, Tashakkori dan Teddie (1998), Morgan (2007), dan 

Ptton (1990) menekankan pentingnya paradigma pragmatif ini bagi para peneliti 

metode campuran, yang pada umumnya harus berfokus pada masalah-masalah 

penelitian dalam ilmu social humaniora, kemudian menggunakan pendekatan yang 
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beragam untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang problem-

problem tersebut (dalam Creswell, John W. tahun 2013). 

 Strategi yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu sekuensial, konkuren, dan 

transformative. Peneliti dengan metode campuran ini melakukan suatu penelitian 

dengan asumsi bahwa mengumpulkan berbagai jenis data yang dianggap terbaik 

dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang diteliti. 

Penelitian ini dapat dimulai dengan survey secara luas agar dapat dilakuakan 

generalisasi terhadap hasil penelitian dari populasi yang telah ditentukan. Kemudian 

pada tahap selanjutnya, dilakukan wawancara kualitatif secara terbuka agar dapat 

mengumpulkaan pandangan-pandangan dari pertisipan (dalam Creswell, John W. 

tahun 2013). 

I.6.3 Lokasi Penelitian 

 Meskipun fenomena mengenai dampak pembangunan dapat ditemukan di 

seluruh Kabupaten yang dilalui oleh Jalur Lintas Selatan, namun peneliti 

memfokuskan pada wilayah Kabupaten Trenggalek lebih tepatnya di Desa 

Karanggandu Kecamatan Watulimo. Ada beberapa alasan peneliti memilih desa 

Karanggadu sebagai lokasi penelitian. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a) Penggunaan lahan kawasan hutan di daerah desa Karanggandu lebih 

bervariasi dibandingkan desa-desa yang lain. Dalam artian bahwa para petani 

pesanggem lebih bervariasi memanfaatkan lahan kawasan hutan untuk 

ditanami berbagai jenis tanaman, yaitu tanaman pangan, palawija, buah dan 

sayur, dan juga tanaman perkebunan seperti cengkeh, kelapa dan coklat.  
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b) Selain itu masyarakat desa Karanggandu dalam mata pencariannya selain 

menjadi nelayan mereka lebih dominan memanfaatkan lahan hutan. Padahal 

lahan hutan di desa ini banyak yang teralih fungsi untuk kepentingan 

pembanguan Jalur Lintas Selatan.  

c) Alasan lainnya adalah pada tabel tersebut tertulis bahwa trase kawasan hutan 

di desa Karanggandu yang teralih fungsi untuk pembangunan trase Jalur 

Lintas Selatan adalah sepanjang 8,2 km. Meskipun panjang trase di desa 

Karanggandu masih kalah panjang dengan trase di desa Tasikmadu akan tetapi 

dalam rencana baru yang masih disosialisasikan akan ada perubahan trase 

yang masuk dalam desa Karanggandu. Maka dari itu desa Karanggadu akan 

mengalami alih fungsi lahan yang lebih banyak. 

d) Selain itu, pemanfaatan lahan kawasan hutan di bawah pengawasan oleh 

Perhutani dan LMDH. Dan anggota terbanyak dari LMDH terdapat di desa 

Karanggandu. Dengan demikian dimaksudkan agar terlihat jelas involusi yang 

terjadi di desa Karanggandu akibat dari pembangunan Jalur Lintas Selatan. 

I.6.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

  Dalam penelitian ini kualitas dari responden dan informan dalam memberikan 

data harus jelas dan akurat. Responden dan informan ditentukan dengan metode 

purposive dengan jumlah yang disesuaiakan dengan kecukupan data dan diharapkan 

dapat memberikan informasi yang relevan dan representative dalam menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Responden dan informan yang 

dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu: 

 Mengalami alih fungsi lahan 
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 Mengetahui kesejahteraan masyarakat desa hutan sebelum dan sesudah 

pembanguna JLS 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang dipilih menjadi responden dan 

informan dalam penelitian ini adalah: 

 Aparat pemerintahan desa 

 Tokoh masyarakat  

 Petani pesanggem dan perwakilan LMDH 

  Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti mengambil sampel 

sebanyak 5 informan dan 35 responden yang terdiri dari Ketua LMDH, Bendahara 

LMDH, Ketua Pokja, Kepala Desa, Koordinator, dan Pesanggem yang terkena alih 

fungsi lahan untuk pembangunan JLS sebanyak 35 responden. Jumlah tersebut dirasa 

cukup dalam penggalian data, dimana peneliti turun langsung di hutan dan kantor 

LMDH secara langsung. Selain itu kekurangan informasi dari 35 responden masih 

bisa digali melalui 5 informan yang peneliti pilih yaitu pengurus LMDH, Kepala 

Desa dan beberapa pesanggem. 

I.6.5 Tipe Penelitian 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (1989:4) penelitian deskriptif memberikan 

batasan pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu. Dalam hal ini 

peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak mendukung 

pengujian hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran 

mengenai suatu fenomena secara terperinci dan memusatkan perhatian pada masalah 
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yang bersifat actual, yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih jelas 

mengenai fenomena yang diteliti. Di dalam penelitian ini mengetahui lebih jauh 

dampak yang terjadi akibat pembangunan Jalur Lintas Selatan di desa Karanggandu. 

I.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 

wawancara kuesioner, wawancara mendalam dan observasi visual. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mencari data kuantitatif 

seperti luas tanah, penghasilan, dan produktivitas tanah dan selanjutnya pedoman 

wawancara untuk wawancara mendalam.  

  Dalam mengumpulkan data, peneliti mewawancarai subyek penelitian secara 

langsung. Peneliti berusaha menyelami jalan pikir subyek penelitian serta diupayakan 

tidak terjadi bias.Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap termasuk observasi dan 

wawancara mendalam. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian pustaka melalui 

dokumen resmi dari Bappekab Trenggalek, data monografi desa, dan data 

pembangunan Jalur Lintas Selatan. Adapun kajian pustaka yang lain adalah melalui 

jurnal dari internet. 

  Dalam wawancara mendalam ini, peneliti menggunakan informan  manusia 

sebagai instrument utama penelitian (Moleong, 1997: 121). Karena informan 

merupakan orang yang dianggap ahli dalam memberikan data, informasi serta fakta 

dari suatu obyek penelitian (Bungin, 2001: 133), maka dalam memilih informan 

peneliti harus selektif dan mampu memilih yang dianggap representative untuk 

kemudian dikonfrontir dengan sumber informasi dari kelompok yang berbeda, 
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sehingga akurasi data yang tergali bersifat kualitatif. Selain melalui wawancara, 

peneliti juga melakuakan dokumentasi berupa rekaman dan pengambilan gambar saat 

terjun ke lapangan. Pengambilan gambar dilakukan sebagai bukti adanya fenomena 

atau realitas social yang diteliti. 

I.6.7 Teknik Analisis Data  

  Analisis data dalam penelitian metode campuran sangat berkaitan dengan 

jenis strategi yang dipilih. Strategi yang digunakan adalah Strategi Eksplanatoris 

Sekuensial, dimana dalam strategi ini melibatkan pengumpulan data dan analisis data 

kuantitatif  pada tahap pertama yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis 

data kualitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil pada tahap pertama. 

Bobot dan prioritas lebih cenderung pada tahap pertama, dan proses pencampuran 

antara kedua metode ini terjadi ketika peneliti menghubungkan antara analisis data 

kuantitatif dan pengumpulan data kualitatif. Pada level yang paling dasar, tujuan dari 

strategi ini adalah menggunakan data kualitatif dan hasil untuk membantu 

menafsirkan penemuan-penemuan kuantitatif. Berikut penggambaran dari Strategi 

Eksplanatoris Sekuensial: 
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Grafik 1.6.7.1 

Alur Analisis Strategi Eksplanatoris Sekuensial 

 

 

 

  

  Analisis ini bisa dilakukan berdasarkan metode kualitatif maupun kuantitatif. 

Dalam metode campuran, ada beberapa analisis data yang menerapkan pendekatan-

pendekatan berikut (dalam Creswell JohnW. tahun 2013): 

a. Transformasi data 

b. Mengeksplorasi outlier-outlier 

c. Membuat instrument 

d. Menguji level-level ganda 
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