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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepemilikan 

lahan hutan yang luas. Berdasarkan data yang dihimpun dari Website resmi 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 

2019, luas hutan Indonesia mencapai 93,95 Juta Ha (Hektar), kondisi ini 

menjadi modal utama Indonesia untuk menjadi negara Agraris. Sayangnya, 

Indonesia belum mampu memanfaatkan modal sumber daya tersebut secara 

maksimal. Berdasarkan data yang dihimpun dari portal berita CNBC 

Indonesia, dari tahun 2000 hingga tahun 2018 Indonesia selalu melakukan 

Impor beras. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.  

 Oleh karena itu pemerintah menggalakkan program kedaulatan 

pangan. Kedaulatan pangan merupakan salah satu program prioritas yang 

diusung oleh Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Jusuf 

Kalla memasukkan program kedaulatan pangan kedalam sembilan program 

unggulan pemerintah atau biasa disebut dengan Nawacita. Pemerintah 

menargetkan swasembada berbagai macam komoditas pangan strategis antara 

lain padi, jagung, kedelai, dan gula yang ditargetkan dapat tercapai dalam 

kurun waktu 3 (tiga) tahun.  

Untuk mencapai target tersebut pemerintah berusaha memaksimalkan 

seluruh perangkatnya untuk terlibat dalam upaya Swasembada Pangan. Salah 

satunya melalui KLHK RI (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia), dalam upaya mendukung program Swasembada Pangan 

KLHK RI pada akhir tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Menteri nomer 

P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan 

dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. 

Melalui Peraturan menteri tersebut, pemerintah memberikan izin kepada 
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pihak ketiga, antara lain BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD 

(Badan Usaha Milik Daerah), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), serta 

Koperasi untuk menjadi mitra dalam mengelola lahan hutan. Dengan dua 

ketentuan umum yang harus dijalankan. Pertama untuk pengembangan 

tanaman pangan dan ternak. Kedua untuk alokasi pengembangan pangan, 

harus sesuai dengan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan.  

Selain bertujuan untuk membantu menjaga ketersediaan pangan 

nasional. Program ini juga mendorong keterlibatan masyarakat sekitar hutan 

untuk turut andil dalam pengelolaan hutan. Dijelaskan dalam peraturan 

menteri terkait (P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016) pada pasal 11 

(sebelas) huruf F, bahwa mitra diwajibkan untuk melakukan alih pengetahuan 

dan ketrampilan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelibatan masyarakat 

dalam pengelolaan hutan. Kemudian dilanjut dalam pasal 6 (enam) ayat 2 

(dua) dijelaskan bahwa mitra kerjasama wajib melibatkan masyarakat 

setempat sebagai mitra kerjasama dalam mengelola hutan. Hal ini kembali 

dipertegas didalam  pasal 8 (delapan) ayat 2 (dua) yang mengatur tentang 

mekanisme serta format proposal pengajuan izin, didalam pengajuan 

proposal harus mencantumkan mekanisme pelibatan masyarakat. Pelibatan 

masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu program yang digalakkan 

oleh Perum Perhutani melalui PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan 

Bersama Masyarakat). Perum Perhutani sebagai representasi pemerintah 

pusat dalam pengelolaan hutan dipulau jawa bekerjasama dengan LMDH 

(Lembaga Masyarakat Desa Hutan)  untuk memaksimalkan sumber daya 

hutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.  

Dimensi Implementasi menjadi dimensi paling penting dalam sebuah 

kebijakan publik. Sebagus apapun perencanaan kebijakan, jika 

implementasinya buruk maka hasilnya juga akan buruk. Dalam konteks ini, 

Peraturan Menteri nomer P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 memberi 

dampak buruk terhadap petani hutan di Desa Solokuro, hal ini jika dilihat 

dari sudut pandang Implementasi. Peraturan menteri ini yang kemudian 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AKSI KOLEKTIF DALAM... SYIFA’UL QULUB



3 
 

membuka peluang Investasi Tebu oleh PT.Wahyu Daya Mandiri dilahan 

hutan Desa Solokuro. Terbitnya surat edaran nomer 

6/052.1/KJR/TBN/DIVREJATIM dari Perum Perhutani, menandai 

berakhirnya hak kelola masyarakat akan lahan hutan. Banyak petani hutan 

yang tergabung dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) terancam 

kehilangan lahan garapan. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat. Oleh 

karena itu pemerintah harus bertindak arif dan tegas dalam mengelola sumber 

daya alam. Supaya sumber daya dapat dirasakan secara merata 

kebermanfaatannya, tidak hanya segelintir orang saja. 

Meskipun dalam Peraturan menteri tersebut sudah dijelaskan terkait 

mekanisme pelibatan masyarakat sekitar hutan. Faktanya hingga surat edaran 

tersebut (6/052.1/KJR/TBN/DIVREJATIM) keluar belum pernah 

dilaksanakan sosialisasi terkait pelibatan masyarakat kepada Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan Wonosakti maupun masyarakat sekitar hutan di Desa 

Solokuro. Hal ini berdampak buruk terhadap respon masyarakat. Akibat dari 

kebijakan alih fungsi lahan tersebut, timbullah gerakan penolakan terhadap 

PT.Wahyu Daya Mandiri dari masyarakat Desa Solokuro. Masyarakat Desa 

Solokuro, utamanya penggarap dan anggota Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan merasa dirugikan. Fenomena ini merupakan salah satu contoh 

kegagalan Perum Perhutani dalam melaksanakan program Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam proses 

pengelolaan hutan pihak pemerintah sering berjalan sendiri, mengambil 

keputusan sepihak sehingga kurang mempertimbangkan kepentingan 

masyarakat sekitar hutan.  

Gerakan Sosial kerap kali terjadi karena ketidakadilan dalam 

perumusan kebijakan. Gerakan sosial lahir sebagai respon dari ketidakpuasan 

masyarakat. Oleh karena itu sebagai kelompok penekan gerakan sosial 

memerlukan dukungan dari berbagai pihak, utamanya lingkungan sekitar. 

Selain melalui jalur litigasi (Hukum), gerakan sosial juga harus ditopang 

melalui jalur non-litigasi melalui pendidikan publik. Terjadinya sebuah 
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gerakan menandakan bahwa negara belum mampu mengakomodir 

kepentingan masyarakat secara umum. Mancur Olson berpendapat bahwa 

gerakan sosial terjadi karena ada kepentingan individu yang tidak 

terakomodir kemudian dihimpun menjadi sebuah kepentingan kelompok 

(Olson 2002: 9). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus untuk melihat basis 

rasionalitas individu dalam gerakan. Oleh karena itu peneliti menggunakan 

pendekatan teori  Mancur Olson. Pendekatan Mobilisasi Sumberdaya melihat 

bahwa keterlibatan aktor dalam sebuah gerakan didorong oleh dimensi 

rasionalitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Mancur Olson bahwa Mobilisasi 

massa dalam sebuah gerakan dilihat bukan sebagai dampak psikologis dari 

sebuah tekanan melainkan sebagai keputusan rasional, dari akumulasi 

pertimbangan untung dan rugi (Olson 2002 : 24).  

Gerakan masyarakat di Desa Solokuro memiliki kaitan yang erat 

dengan faktor ekonomi. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam gerakan 

penolakan PT.Wahyu Daya Mandiri menjadi sangat rasional. Kehadiran PT. 

Wahyu Daya Mandiri dihutan Desa Solokuro akan berdampak buruk bagi 

petani penggarap hutan. Banyak petani hutan yang kehilangan lahan 

pertanian karena dialihkan menjadi lahan tebu. Berdasarkan data yang 

diperoleh melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wonosakti tercatat 

sebanyak 269 Kartu Keluarga yang melakukan kegiatan pertanian dilahan 

hutan. Para penggarap lahan hutan terancam akan kehilangan hak kelolanya. 

Hal ini yang melandasi lahirnya gerakan penolakan yang di Inisiasi oleh 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wonosakti bersama perangkat Desa 

Solokuro. Keterlibatan masyarakat dalam gerakan tersebut tentu membawa 

harapan, agar lahan garapan mereka tidak terkena dampak alih fungsi lahan 

tebu.   
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1.2 Pertanyaan Penelitian 
 

Berikut merupakan pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana proses terbentuknya gerakan? 

2. Apa motif keterlibatan (partisipasi) Individu dalam gerakan?  

3. Apa Hasil dari gerakan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Pertanyaan Penelitian diatas maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses terbentuknya gerakan masyarakat Desa Solokuro 

dalam menolak rencana alih fungsi lahan oleh Perum Perhutani.  

2. Mengetahui motif keterlibatan (partisipasi) Individu dalam melakukan 

gerakan. 

3. Mengetahui hasil dari gerakan masyarakat Desa Solokuro terhadap 

rencana alih fungsi lahan.  

1.4 Manfaat Penlitian 
 

1. Manfaat Teoritis  

 Hasil dari penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan 

dibidang sosial politik. 

 Hasil dari penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi penelitian 

selanjutnya, yang mengangkat tema gerakan sosial.  

2. Manfaat Praktis 

 Bagi Peneliti 

 Menjalankan sebuah penelitian yang memiliki tendensi 

sensitif terhadap pemerintah tentu memberi pengalaman tersendiri 

bagi peneliti, susahnya akses informasi publik menjadi tantangan 

tersendiri bagi peneliti. Melalui penelitian ini dapat melihat secara 

lebih objektif tentang bagaiamana konflik yang  terjadi antara 
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masyarakat Desa Solokuro dengan Perhutani, serta beragam 

masalah sosial,budaya, dan politik didalam masyarakat. Selain itu 

penelitian ini juga dapat mendorong peneliti untuk lebih peka 

dalam merespon sebuah permasalahan didalam masyarakat. 

Melalui penelitian ini juga, peneliti dapat belajar banyak terkait 

bagaimana membangun gerakan sosial masyarakat dibutuhkan 

lebih dari strategi, namun keterlibatan figur ketokohan dalam 

melihat suatu permasalahan yang memiliki dampak langsung 

didalam masyarakat.  

 Bagi Pembaca 

Pembaca dapat memperoleh informasi terkait bagaimana 

sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Hal ini tentu menjadi sangat 

penting karena Indonesia menjadi negara dengan wilayah hutan 

yang cukup luas. Indonesia sebagai paru-paru dunia yang 

menopang kebutuhan oksigen serta mencegah percepatan 

perubahan iklim. Oleh karena itu kebijakan hutan di Indonesia 

harus terus diawasi, hal ini karena hutan Indonesia memiliki 

dampak yang cukup luar biasa dalam keberlangsungan hidup 

manusia. Selain kebijakan hutan secara umum, publik juga harus 

memperhatikan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat sekitar 

hutan.  Lahan hutan tentu memiliki potensi sumber daya yang 

cukup melimpah untuk kemudian dikelola oleh masyarakat sekitar 

hutan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Miris ketika 

melihat banyak masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat yang 

kondisinya masih jauh dari kata sejahtera, hanya karena tidak dapat 

mengakses sumber daya yang ada disekitar mereka. Oleh karena 

itu wajib hukumnya bagi kita untuk terus mengawal kebijakan 

terkait hutan.  
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 Bagi Masyarakat Secara Umum 

Karya ini dapat menjadi refrensi serta rujukan bagi 

masyarakat secara umum dalam membaca sebuah gerakan sosial. 

Membaca sebuah gerakan haruslah memiliki daya kritis yang 

tinggi. Tidak hanya melihat dampak secara kasat mata, tapi harus 

melihat secara substansi dari gerakan tersebut. Dalam membaca 

sebuah gerakan, tentu kita harus melihat latar belakang terjadinya 

gerakan terlebih dahulu. Supaya dapat menemukan kesimpulan 

yang paling obyektif dalam melihat sebuah konflik. Melalui 

penelitian ini, masyarakat dapat menilai kebijakan publik yang 

dilahirkan oleh pemerintah. Secara lebih rinci penelitian ini juga 

dapat menjadi tambahan khasanah bagi sejarah perjuangan 

masyarakat untuk mempertahankan lahan sebagai sumber mata 

pencaharian.   

1.5 Kajian Teoritik 
 

1.5.1 Aksi Kolektif 
  

Mancur Olson dalam Thesisnya yang berjudul The Logic Of 

Collectife Action, fokus melihat basis rasionalitas partisipasi individu dalam 

aktifitas kolektif. Individu yang rasional dan mementingkan dirinya sendiri, 

tidak akan bertindak untuk mencapai kepentingan bersama atau kelompok 

(Olson 2002: 2). Olson menjelaskan bahwa keterlibatan individu dalam 

aktifitas kolektif didorong oleh kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi 

tersebut, dapat disalurkan melalui kepentingan kelompok. Olson 

mengembangkan pendekatan model teori utilitarian, pendekatan ini 

memandang setiap tindakan akan memiliki konsekuensi, pendekatan ini 

berusaha menjelaskan, dalam sebuah pengambilan keputusan harus melihat 

potensi keuntungan yang paling besar pada tingkatan individu. Lebih lanjut 

Olson menjelaskan, untuk dapat memahami mengapa individu terlibat dalam 

suatu aktifitas kolektif harus dilihat melalui konsep Biaya dan Keuntungan 
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(Cost and Benefits) (Olson 2002: 21). Konsep ini berusaha melakukan 

akumulasi perbandingan antara Biaya yang dikeluarkan dengan potensi 

keuntungan yang akan didapat oleh setiap aktor dalam gerakan.  

Aktifitas kolektif dituntut untuk bisa menawarkan insentif. Insentif 

merupakan imbalan atau keuntungan yang didapat oleh Individu yang 

terlibat dalam aktifitas kolektif. Olson membagi Insentif kedalam dua jenis, 

yaitu Insentif Ekonomi dan  Insentif Sosial. Insentif Ekonomi dapat berupa 

imbalan uang atau barang yang dapat diakumulasi secara materiil, 

sedangkan Insentif Sosial dapat berupa gengsi, rasa hormat, persahabatan, 

serta tujuan sosial dan psikologis lainnya (Olson 2002: 60).  

Olson menjelaskan tentang konsep Barang Publik (Public Goods), 

Barang Publik merupakan barang yang dapat diakses oleh semua orang. 

Dalam proses penyediaan Barang Publik besar potensi seseorang untuk 

menjadi Penunggang Bebas (Free Rider). Penunggang Bebas merupakan 

Individu yang tidak terlibat dalam upaya penyediaan Barang Publik namun 

dapat menikmati hasilnya (Olson 2002: 3). Untuk mengatasi masalah 

Penunggang Bebas, Olson menawarkan konsep Insentif Selektif. Insentif 

Selektif merupakan insentif yang diberikan berdasarkan kontribusi individu 

dalam sebuah kegiatan kolektif. Insentif Selektif dapat memberikan 

penghargaan kepada individu yang terlibat secara massif dalam aktifitas 

kolektif. Konsep insentif selektif penting untuk memfokuskan perhatian 

pada faktor-faktor selain tujuan kelompok yang mempengaruhi keinginan 

orang untuk berpartisipasi dalam aktifitas kolektif (Olson 2002: 51). 

Olson berpendapat bahwa faktor determinan lahirnya suatu gerakan 

kolektif adalah tingkat homogenitas (Olson 2002: 23). Tingkat Homogenitas 

bersumber dari basis Identitas, Isu, dan Pengetahuan aktor dalam sebuah 

gerakan kolektif. Semakin homogen basis massa dalam sebuah gerakan, 

dapat mempermudah mobilisasi gerakan. Basis massa yang homogen 

berdampak keseragaman motif serta tujuan individu untuk terlibat dalam 

tindakan kolektif.  
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Olson menjelaskan bahwa, keberhasilan dalam aktifitas kolektif 

dapat diukur dari seberapa banyak keuntungan yang didapat oleh setiap 

individu. Keuntungan dapat dihitung melalui total keuntungan yang didapat 

dari sebuah gerakan, keuntungan ini kemudian dikurangi dengan biaya 

Produksi atau ongkos dalam melakukan gerakan.  

1.6 Kerangka Konseptual 
1.6.1 Gerakan Sosial Politik 
 

Gerakan sosial politik lahir sebagai respon dari perubahan sosial, 

gerakan ini mulanya dipicu oleh terjadinya perubahan sosial dilingkungan 

masyarakat. Perubahan ini tidak selalu memberi dampak yang lebih baik 

bagi kondisi masyarakat, bahkan kadang juga memberi dampak buruk. Hal 

ini menimbulkan ketegangan sosial, ketegangan ini selanjutnya melahirkan 

respon berupa sebuah gerakan. Gerakan sosial memiliki basis identitas yang 

beragam seperti, agama, mahasiswa, petani dan sebagainya. Konsep gerakan 

sosial menawarkan perubahan sosial yang didorong oleh kepentingan 

kolektif. 

Gerakan Sosial merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan akan 

sebuah kondisi didalam masyarakat masyarakat. Gerakan sosial memiliki 

keterkaitan dengan kondisi politik, di Indonesia gerakan sosial seringkali 

terjadi karena dorongan dari kondisi politik yang dianggap kurang baik oleh 

publik. Mancur Olson menjelaskan bahwa gerakan sosial termasuk dalam 

jenis teori utilitarian. Dengan melihat adanya faktor pemantik gerakan, maka 

diasumsikan bahwa kelompok yang melakukan respon berupa gerakan 

adalah kelompok yang dirugikan (Olson 2002, dalam Sukmana 2013: 40). 

Gerakan ini berusaha mengembalikan kerugian yang terjadi akibat 

perubahan sosial.   
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1.6.2 Gerakan Petani 

Dalam perspektif Moral Ekonomi yang diungkapkan oleh James C. 

Scott, gerakan petani dapat dilihat sebagai gerakan perlawanan dengan 

model Asia atau biasa disebut “Asian Style”. Dalam model ini, dijelaskan 

bahwa gerakan petani identik dengan gerakan masyarakat kelas menengah 

ke bawah, dengan tingkat ekonomi dibawah rata-rata, organisasi yang 

dikelola secara apa adanya. bersifat informal, koordinasi tidak terstruktur. 

Selain itu juga, perlawanan yang dilakukan tidak selalu massif, tapi lebih 

kearah aksi simbolik sesuai kemampuan masing-masing individu (Scoot 

1989 dalam Mustain 2007: 22-23).  

Scott melakukan penelitian di Malaysia, melalui “hikayat” Petani 

miskin di Sedaka. Scott menjelaskan bahwa Petani terancam eksistensinya 

akibat adanya penetrasi kapital didesanya. Gerakan sosial lahir sebagai 

ekspresi kekecewaan, dari petani yang kehilangan mata pencahariannya. 

Scott juga menjelaskan dengan meluasnya peran negara dalam proses 

Transformasi desa (Scoot 1985 dalam Mustain 2007: 23), antara lain: 

 Perubahan hubungan antara petani kaya dan petani miskin. Petani kaya 

memiliki peluang untuk semakin kaya, sedangkan petani miskin memiliki 

potensi untuk semakin miskin. Hal ini melahirkan berbagai bentuk 

ekspresi ketidakpuasan, petani miskin melawan hegemoni kelompok 

petani kaya dan negara.  

 Kelompok miskin mulai memiliki kesadaran untuk protes, demi 

mengangkat derajat mereka. 

 Lahirnya senjata dalam melakukan gerakan, senjata ini lahir dari identitas 

kultural yang mereka  miliki. Hal ini didorong dengan kondisi sosial 

ekonomi yang mereka alami, senjata tersebut seperti menghambat, 

perusakan, membuat skandal dan masih banyak lagi.   
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Bentuk perlawan ini sesuai dengan idenititas kultural petani, mereka 

berupaya memaksimalkan potensi yang bersumber dari lingkungan sekitar. 

Pada dasarnya motif petani dalam melakukan gerakan adalah untuk 

menolong diri mereka sendiri.  Mereka juga berusaha menghindar dari setiap 

konfrontasi dengan kelompok elit ekonomi maupun pemerintah. 

1.7 Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu mekanisme atau prosedur dalam 

melakukan penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, serta informasi 

yang berkaitan dengan Gerakan penolakan rencana alih fungsi lahan oleh 

Perum Perhutani di Desa Solokuro. Metode penelitian menjadi sangat penting, 

karena metode penelitian dapat menuntun peneliti agar tetap fokus pada pokok 

penelitian. Dalam konteks ini peneliti mencoba mengidentifikasi motif 

keterlibatan individu dalam Gerakan penolakan rencana alih fungsi lahan 

hutan di Desa Solokuro. 

1.7.1 Fokus Penelitian 
Penelitian ini memiliki fokus pada motif keterlibatan individu dalam 

gerakan penolakan rencana alih fungsi lahan hutan di Desa Solokuro, 

Lamongan. Keterlibatan individu dalam sebuah gerakan dapat dinilai 

sebagai akumulasi dari pilihan rasional. Untuk terlibat dalam sebuah 

gerakan seorang individu akan menghitung akumulasi keuntungan yang 

didapat ketika terlibat dalam gerakan. Proses terbentuknya gerakan tentu 

memiliki keterkaitan yang erat dengan proses konsolidasi kepentingan antar 

individu yang terlibat dalam sebuah gerakan. Lahirnya gerakan di Desa 

Solokuro dipicu oleh kurangnya perhatian pemerintah dan pengembang 

kepada masyarakat dalam proses perencanaan alih fungsi lahan tebu. 

Mulanya gerakan dilakukan melalui jalur formal kelembagaan, penyampaian 

keluhan melalui kepala desa dan ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan) yang kemudian disampaikan kepada pihak Perum Perhutani. Setelah 

tidak mendapat respon gerakan mulai meluas dengan adanya blokade jalan 

desa dan penyitaan alat berat milik PT.Wahyu Daya Mandiri. Fokus 
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penelitian ini berusaha melihat proses terbentuknya gerakan serta faktor 

dominan yang mendorong individu untuk terlibat dalam gerakan.  

1.7.2 Tipe Penelitian 
Dalam penelitian Gerakan penolakan rencana alih fungsi lahan oleh 

Perum Perhutani, peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Lisa Horison dalam bukunya Metodologi 

penelitian politik, bahwa penelitian kualitatif memiliki kecenderungan untuk 

fokus dalam usaha engksplorasi sedetail mungkin beragam contoh, peristiwa 

maupun fenomena yang dianggap menarik dan dapat menambah khasanah 

informasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendalam dan utuh terhadap suatu fenomena (Harrison 2007: 61). 

Dapat dilihat dari penjabaran diatas bahwa metode penelitian kualitatif 

menekankan pada pentingnya eksplorasi dalam sebuah fenomena. 

Kedepannya diharapkan melalui metode kualitatif – Deskriptif ini dapat 

menjaring banyak data dilapangan melalui wawancara dan observasi, selain 

itu juga dapat membaca sebuah fenomena secara utuh.   

1.7.3 Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah pihak yang nantinya akan menjadi 

narasumber serta memberi akses data bagi peneliti sebagai tambahan 

refrensi agar penelitian yang dilakukan berjalan secara komperhensif. 

Subyek penelitian merupakan representasi dari kelompok masyarakat atau 

lembaga pemerintah yang terlibat dalam konflik alih fungsi lahan di Desa 

Solokuro. Subyek penelitian dipilih secara komperhensif berdasarkan 

kapasitas dan posisinya dalam konstelasi konflik yang terjadi. Selain  

memberikan keterangan subyek penelitian juga dapat memberi akses 

informasi lebih kepada peneliti berupa data formal. Berikut subyek 

penelitian antara lain: 

1. Kepala Desa Solokuro 

Kepala desa sebagai representasi pemerintah desa, tentu memiliki 

peran penting dalam gerakan penolakan rencana alih fungsi lahan. Mulanya 
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masyarakat belum berani melakukan gerakan, namun setelah mendapat 

afirmasi dari pemerintah desa gerakan menjadi semakin masif. Hal ini yang 

membuat kepala desa menjadi salah satu aktor yang paling berpengaruh 

dalam lahirnya gerakan masyarakat.  

2. Tokoh masyarakat Desa Solokuro 

Untuk tokoh masyarakat, peneliti memilih Ali Mahfudz selain 

sebagai mantan kepala Desa Solokuro. Beliau saat ini juga menjabat sebagai 

anggota DPRD Lamongan, selain itu beliau juga menjadi salah satu sosok 

yang banyak bicara dimedia terkait masalah alih fungsi lahan di Desa 

Solokuro.   

3. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonosakti 

LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) memiliki peran penting 

dalam memobilisasi gerakan. Hal ini karena kegelisahan muncul pertamakali 

dari anggota LMDH, mereka adalah kelompok yang menerima dampak 

langsung dari alih fungsi lahan hutan. Selain itu inisiator gerakan juga 

berasal dari anggota LMDH.  

4. Sekretaris Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonosakti 

Sekretaris LMDH memiliki akses data formal yang dapat digunakan 

sebagai pelengkap data. Selain itu Sekretaris LMDH juga mengikuti 

serangkaian proses administrasi untuk mendukung gerakan. Komunikasi 

dengan pihak LSM juga lebih banyak dilakukan oleh  Sekretaris LMDH. 

5. Petani yang mengelola lahan hutan 

Petani hutan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari 

alih fungsi lahan, banyak petani hutan yang berpotensi kehilangan mata 

pencaharian. Oleh karena itu mayoritas aktor gerakan berasal dari petani 

hutan.  
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6. Komunikasi Perusahaan, Perum Perhutani KPH Tuban 

KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Tuban merupakan representasi 

Perum Perhutani didaerah. KPH Tuban memiliki tanggungjawab pengolaan 

hutan ditiga kabupaten, antara lain kabupaten Tuban, kabupaten Lamongan, 

dan kabupaten Gresik. Dalam proses rencana alih fungsi lahan hutan,  KPH 

Tuban berperan aktif untuk berkomunikasi baik dengan aktor gerakan 

maupun Pengembang (PT.Wahyu Daya Mandiri). 

7. Asisten Perhutani Kranji 

Asisten Perhutani Kranji, merupakan representasi Perhutani yang 

menaungi hutan di beberapa kecamatan area KPH Tuban. Salah satunya 

adalah hutan di Kecamatan Solokuro, informasi dari KPH Tuban seringkali 

melalui Asisten Perhutani. Selain itu Asisten Perhutani juga menjadi salah 

satu dari represesntasi pemerintah yang peduli terhadap gerakan masyarakat 

Desa Solokuro. Hal ini terbukti dalam beberapa kali forum bersama Asisten 

Perhutani sering menyuarakan petani hutan.   

8. Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Solokuro 

KRPH,  merupakan representasi Perum Perhutani yang bertempat 

dalam suatu wilayah hutan. Untuk KRPH Solokuro, kebetulan memiliki 

kantor di Desa Solokuro. KRPH memiliki tanggungjawab untuk menjaga 

keamanan hutan. Dalam proses terjadinya gerakan KRPH menjadi mediator 

antara LMDH Wonosakti dengan KPH Tuban.  

1.7.4 Jenis Data 
 

Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua jenis data yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang didapat melalui 

observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data 

pendukung yang didapat melalui studi pustaka yang bersumber dari laporan 
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terdahulu, buku, berita dan sebagainya. Didalam penelitian ini, data yang 

didapat bersumber dari: 

1. Data Primer : Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa data primer 

merupakan data utama yang bersumber dari observasi dan wawancara. 

Sehingga data primer dalam penelitian ini didapat melalui observasi 

langsung dilapangan serta wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat 

Desa Solokuro serta aktor yang terlibat secara aktif dalam gerakan 

tersebut. Selain itu dari pihak Perum Perhutani peneliti juga akan 

melakukan wawancara kepada perwakilan Perum Perhutani yang bertugas 

di KPH Tuban.  

2. Data Sekunder: Data sekunder merupakan data pelengkap, yang dapat 

menjadi acuan serta pertimbangan yang bersumber dari studi pustaka. 

Dalam penelitian ini untuk melengkapi data primer maka data skunder 

yang dipakai adalah laporan penelitian terdahulu, surat resmi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat (KLHK R1), buku, serta pemberitaan 

media. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 
 

Karna dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

serta studi pustaka. Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa observasi dan 

wawancara merupakan sarana dalam mendapatkan data primer, sedangkan 

studi pustaka untuk mendapat data skunder.  

1. Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui 

pengamatan terhadap sebuah fenomena secara faktual/langsung. Teknik ini 

bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah deskripsi kualitatif tentang 

perilaku atau budaya dari kelompok tertentu. Melalui observasi ini, 

peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang kondisi sosial dan politik 

paska dicetuskannya wacana alih fungsi lahan oleh perhutani.  
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2. Wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dengan informan, data 

interview yang didapat melalui informan kemudian menjadi data mentah. 

Peneliti akan mencari data dengan melakukan wawancara terhadap subyek 

penelitian yang telah ditentukan diawal.  

3. Studi Pustaka merupakan sebuah teknik pengumpulan data, melalui 

sekumpulan data sekunder yang dapat mendukung data lapangan. 

1.7.6 Teknik Analisis Data 
 

Metode Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif digunakan dengan cara pengumpulan data yang 

didapatkan dari informan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan 

berpedoman pada kerangka teoritik guna memberikan gambaran yang tepat 

pada fenomena yang diteliti. Mengacu pada penjelasan Dr. Emy Susanti 

bahwa tahapan dalam pengolahan dan analisis data terdapat 3 (tiga) proses 

yaitu, Scalling Measurement, Empirical Generalization, dan Logical 

Induction (Susanti, 2017). Pertama, membuat transkrip hasil wawancara dan 

observasi. Kedua, data-data hasil penelitian dikategorikan berdasarkan 

kelompok yang diteliti. Selain berdasar individu, pengkategorisasian juga 

dilakukan beradasarkan tema yang diangkat. Baik transkrip maupun 

pengkategorian data ini kemudian masuk dalam wilayah Scalling 

Measurement. Kedua, melakukan sebuah analisis terhadap transkrip yang 

sudah dibuat. Analisis terhadap transkrip ini berusaha untuk mencari, makna 

dominan maupun makna yang tersembunyi di dalam sebuah teks. Selain itu 

juga menganalisis sesuatu yang sebenarnya bermakna bagi subyek 

penelitian. Tahapan analisis transkrip ini masuk dalam Empirical 

Generalization. Ketiga adalah analisis data, mencari pemahaman yang 

mendalam terkait berbagai fenomenan sosial yang telah diteliti berdasarkan 

data-data yang telah terkumpul. Tidak kalah penting disini adalah 

melakukan sebuah intepretasi terhadap makna dibalik perkataan dan tingkah 

laku subyek penelitian. 
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