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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di indonesia terdapat beberapa jenis hutan, 

yaitu Hutan Negara, Hutan Milik, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Swaka 

Alam, Hutan Wisata, dan lainnya. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia 

yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan mengakibatkan banyaknya alih 

fungsi (konversi) lahan hutan menjadi lahan pemukiman sehingga terjadi banyak 

kerusakan hutan.  

Berdasarkan data kementerian kehutanan republik indonesia1 terjadi 

penyusutan luas hutan tiap tahunnya yaitu 1,1 juta hektar atau 2% luas hutan. Dari 

130 juta hektar hutan, sekitar 46 juta hektar telah habis di tebang. Luas 

kerusakanyang terjadi di luar kawasan hutan (hutan hak dan hutan rakyat) seluas 

9.629.204 Ha (54%) dan di dalam kawasan hutan (hutan lindung, konservasi dan 

produksi) seluas 8.431.969 Ha (47%) (Departemen Kehutaan, 2002).Selain faktor 

pertumbuhan penduduk,  penyebab berkurangnya lahan hutan adalah pembukaan 

lahan hutan menjadi lahan pertanian dan peternakan, terjadi kebakaran, 

illegaloging (penebangan pohon secara liar) dan eksploitasi hutan yang tidak 

bertanggungjawab. 

Pembukaan lahan hutan menjadi lahan pertanian dan peternakan merupakan 

salah satu jalan keluar yang dilakukan masyarakat tepian hutan untuk memperoleh 

lahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 

                                                           
1
 WWF (World Wide Fund), (Online) www.wwf.or.id › ... › Tentang Kehutanan, Air Tawar, dan 

Spesies (Diakses 15 Oktober 2014) 
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menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung  di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”. Dengan demikian masyarakat dapat memanfaatkan 

kekayaan alam untuk kemakmurannya, seperti pemanfaatan lahan hutan. Namun 

hal tersebut sering menimbulkan perselisihan baik dengan masyarakat maupun 

dengan pemerintah terkait tata batas kawasan hutan dengan lahan masyarakat dan 

kepemilikan sertifikat yang sah. Tata batas kawasan hutan yang tidak jelas dan   

mudahnya memperoleh sertifikat tanah merupakan salah satu penyebab terjadinya 

permasalahan terkait pemanfaatan lahan hutan. Hal tersebut di sebabkan 

kurangnya pengawasan dan mudahnya memperoleh data dari pihak pembuat 

sertifikat.  

Permasalahan pemanfaatan hutan oleh masyarakat mengakibatkan pemerintah 

harus mengeluarkan kebijakan yang tegas, seperti halnya yang terjadi di hutan 

Sekaroh kecamatan jerowaru kabupaten lombok timur. Permasalahan konflik 

pemanfaatan lahan hutan ini bermula sejak di keluarkannya surat keputusan 

menteri pertanian nomor: 756/Kpts/Um/10/1982- tentang Peta Tata Batas 

Kawasan Hutan Sekaroh yang berisi tentang  penetapkan Sekaroh menjadi 

kawasan lindung seluas 3.000 Ha, yang kemudian di perjelas dengan 

dikeluarkannya surat keputusan menteri kehutanan No. 8214/kpts-II/2002 tentang 

Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh yang merupakan implementasi dari 

perlindungan hutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan. Dalam surat keputusan menteri kehutanan No. 8214/kpts-II/2002 

tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh tersebut, status hutan Sekaroh 

berubah fungsi dari hutan rakyat menjadi hutan lindung. 
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Hutan Sekaroh memiliki luas 2.834,20 Ha sesuai dengan Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 8214/kpts-II/2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan 

Sekaroh. Pada awalnya hutan Sekaroh merupakan tanah negara bebas (Ground 

Goverment) yang karena kondisinya berupa belukar,hutan rusak, bekas ladang 

berpindah, sehingga masyarakat membuka lahan pertanian dan peternakan. 

Namun, akibat pemanfaatan lahan tersebut menimbulkan konflik antara 

masyarakat dan pemerintah daerah sejak masa orde lama sampai saat ini. Dalam 

konflik ini masyarakat merasa di rugikan karena mereka menganggap bahwa 

lahan pertanian dan peternakan yang selama ini mereka manfaatkan telah di ambil 

oleh pemerintah. Sedangkan  pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur 

beranggapan bahwa masyarakat telah melanggar kebijakan pemerintah karena 

membuka lahan pertanian dan peternakan di kawasan  hutan lindung Sekaroh. 

Dalam penyelesaian permasalahan ini diperlukan kerjasama dan komunikasi yang 

baik antara pemerintah dengan masyarakat. 

Apabila dilihat dari sejarah kedatangan masyarakat ke hutan tersebut, 

pemerintah daerah yakni DISHUTBUN kabupaten Lombok Timur  mendatangkan 

masyarakat luar atau masyarakat yang bukan penduduk asli desa Sekaroh untuk 

melakukan reboisasi di hutan tersebut sehingga masyarakat tinggal di hutan dan 

memanfaatkan lahan hutan Sekaroh tersebut. Setelah dikeluarkannya Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/kpts-II/2002 tersebut, masyarakat 

diminta meninggalkan lahan yang sudah lama di garap oleh masyarakat.   

Menurut pendapat para ahli dalam R Simanjuntak (2012) mengatakan bahwa 

Pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Benjamin S. Bloom). 
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Pemahaman warga dalam hal ini adalah pengetahuan warga masyarakat desa 

lingkar hutan Sekaroh terkait surat keputusan menteri pertanian tentang tata batas 

kawasan hutan Sekaroh, sejauh mana masyarakat mengerti dan memahami 

kebijakan tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan Tri Laksono, dkk dalam 

jurnal yang berjudul “Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Wonosalam studi di 

kabupaten Jombang” mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten Jombang terlaksana dengan baik karena terjadi 

komunikasi yang baik dan informasi yang jelas dan terperinci. Apabila 

dibandingkan dengan kebijakan pemerintah kabupaten Lombok Timur di hutan 

Sekaroh, kebijakan yang ada hanya berdasarkan pada surat keputusan menteri. 

Sehingga apabila melihat kenyataan yang ada komunikasi dan  informasi antara 

pemerintah dan masyarakat sangat kurang, terbukti dengan adanya konflik yang 

berkepanjangan terkait hutan Sekaroh.  

Berkaca dari provinsi kalimantan selatan, luas wilayah hutan yang  ada sekitar 

1.659.003 Ha, sedangkan jumlah lahan kritis adalah 3.147.646,5 Ha (BP DAS 

Riam Kanan, 2004)2 Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi 

kalimatan selatan untuk menyelamatkan kawasan hutan. Namun karena 

kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan upaya pemerintah 

tersebut sering gagal. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurjaya (2005); 

Masserchmindt (1992); Burch (1992) ; Peluso, et al dalam Mahrus Arsyadi 

(2012)3 mengatakan bahwa pengelolaan hutan melibatkan pasrtisipasi masyarakat 

pedesaan dengan memberi kesempatan untuk turut memanfaatkan dan mengelola 

                                                           
2
R Simanjuntak (2012) dalam Arsyadi, Mahrus. (2012). “ Hutan Rakyat” UMM Press:Malang 

3
 Ibid.  
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hutan menurut pemahaman, pengetahuan, teknologi, pengalaman dan tradisi yang 

dimilikinya. Sehingga dalam perselisihan hutan Sekaroh ini pemerintah harus 

memberikan pemahaman dan melibatkan partisipasi kepada masyarakat mengenai 

pengelolaan hutan di desa Sekaroh.  

Lokasi pemukiman desa Sekaroh yang jauh dari pusat perkotaanjuga 

mengakibatkan masyarakatnya sangat sulit memperoleh informasi dan tidak 

memiliki pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah. Sehingga menurut 

Khairuddin dan Syahrir Kube (1997)4, penyebab rendahnya partisipasi masyarakat 

karena terbatasnya kemampuan, pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan 

informasi, serta kesenjangan partisipasi antara elit lokal dengan masyarakat. 

Apabila partisipasi masyarakat rendah, maka akan mengakibatkan pemahaman 

terhadap kebijakan pemerintah akan rendah juga.  

Dalam memahami kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan lahan hutan 

Sekaroh, menurut Almond dan Verba (1984) menggolongkan tipe budaya politik 

menjadi Budaya politik partisipan (Individu dan masyarakatnya telah mempunyai 

perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah). Budaya 

politik subjek (Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat 

terhadap system politik). Budaya politik parokial (Tipe budaya politik yang 

orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah). Dari ketiga 

tipe partisipasi tersebut, akan di ketahui sejauh mana partisipasi masyarakat di 

desaSekaroh.  

Berdasarkan latar belakang, peneliti ingin mengkaji dan menganalisa lebih 

jauh bagaimana pemahaman warga terhadap kebijakan pemerintah terkait Surat 

                                                           
4
 dalam Wahyuni (2011)  (Online) www.uin-alauddin.ac.id/download-01.Wahyuni.pdf (Diakses 

17 februari 2015) 

http://www.uin-alauddin.ac.id/download-01.Wahyuni.pdf
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Keputusan Menteri Pertanian nomor: 756/Kpts/Um/10/1982- tentang Peta Tata 

Batas Kawasan Hutan Sekaroh, yang di perjelas dengan dikeluarkannya surat 

keptusan menteri kehutanan Nomor:  8214/kpts-II/2002 tentang penetapan 

kelompok hutan Sekaroh. Dengan demikian peneliti memberikan judul dengan : 

Pemahaman Warga Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pemanfaatan Lahan 

Hutan Indonesia (Studi Hutan Sekaroh di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, ingin mengetahui lebih dalam mengenai pemahaman 

warga terhadap kebijakan pemerintah terkait Surat Keputusan Menteri Pertanian 

tentang tata batas kawasan hutan Sekaroh dalam konflik antara para petani desa 

sekaroh dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (DISHUTBUN) dan bagaimana 

penyelesaian yang akan ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini. Sehingga 

untuk mempermudah penelitian, rumusan masalah dari penelitian akan di buat 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana pemahaman warga di 

hutan Sekaroh terkait kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan hutan di 

Kawasan Hutan Sekaroh?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pemahaman warga di hutan Sekaroh terkait kebijakan pemerintah 

tentang pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Sekaroh. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah 

referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi mereka yang ingin 

mengetahui tentang pemahaman warga tentang kebijakan pemerintah 

terkait surat keputusan menteri pertanian nomor: 756/Kpts/Um/10/1982- 

tentang Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh Kemudian dikeluarkan 

surat keputusan menteri kehutanan Nomor:  8214/kpts-II/2002 tentang 

penetapan kelompok hutan Sekaroh yang terjadi di hutan Sekaroh 

kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur antara petani dan dinas 

kehutanan dan perkebunan (DISHUTBUN). Selain itu, sebagai literatur 

bagi pengembang ilmu sosial dan ilmu politik dalam pengembangan 

sumber daya lokal.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi perbaikan 

institusi terutama mengenai konflik agraria yang terjadi di hutan Sekaroh 

kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur antara petani dan dinas 

kehutanan dan perkebunan (DISHUTBUN), serta untuk mengetahui 

pemahaman warga tentang kebijakan pemerintah untuk menciptakan 

kerjasama antara warga dan pemerintah dalam menjaga hutan Sekaroh. 

Penelitian ini juga sebagai pemberi gambaran dan pemahaman baik 

kepada peneliti maupun bagi masyarakat desa setempat. 
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1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah gambaran secara umum tentang konsep 

atau istilah tertentu yang berkaitan dengan penelitian, yaitu; 

1.5.1 Pemahaman  

Menurut Anas Sudijono (1996) pemahaman adalah kemampuan seseorang 

untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Kemudian menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono,2012) 

mengemukakan bahwa  Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat 

mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang 

dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, 

atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang 

lain.Sering kita dengar istilah pemahaman dan persepsi, dalam hal ini 

pemahaman dan persepsi merupakan istilah yang berbeda. Hal ini terlihat dari 

pengertian pemahaman dan persepsi,  menurut Le Bouef (1992) mengatakan 

bahwa persepsi adalah pemahaman kita terhadap apa yang kita alami, 

penafsiran kita terhadap apa yang kita lihat dan dengar yang dipengaruhi oleh 

kombinasi antara pengalaman masa lalu, keadaan, serta psikologi yang benar-

benar sama bagi setiap orang, apa yang dipersepsikannya itulah kenyataanya.  

Dari pengertian tersebut, pemahaman tidak sama dengan persepsi karena 

persepsi terdiri dari kombinasi penafsiran, pengalaman masa lalu, keadaan dan 

kenyataan yang ada. Sedangkan pemahaman adalah kemampuan seseorang  

mengerti dan memahami setelah subyek atau obyek tersebut diketahui. 
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Pemahaman warga dalam hal ini adalah kemampuan masyarakat dalam 

memahami dan mengerti tentang  kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan 

Hutan Lindung Sekaroh.  

1.5.2 Warga  

Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang 

berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai 

kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Menurut 

Purwadarminta Warga Negara adalah orang yang secara hukum merupakan 

anggota dari suatu negara. Warga desa Sekaroh merupakan warga yang 

berdasarkan keturunan dan kelahiran memiliki kewajiban dan hak penuh di 

Negara Indonesia.  

1.5.3 Kebijakan Publik 

Kebijakan publik selalu dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada dalam 

suatu negara. Dalam kebijakan, pemerintah dan lingkungannya seperti suatu 

yang tidak dapat di pisahkan satu dengan lainnyakarena kebijakan publik 

menurut Thomas R. Dye (1978;1987) dalam solicin abdul wahab (2012) 

merupakan sesuatu yang dapat dilakukan ataupun tidak dapat dilakukan oleh 

pemerintah. Meskipun demikian, kebijakan publik setidaknya bertujuan untuk 

menyejahterakan rakyat indonesia.  

1.5.4 Lahan Hutan 

Menurut Purwowidodo (1983) pengertian lahan adalah suatu lingkungan 

fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai 

pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan pengguna lahan. Lahan 
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merupakan hamparan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, 

pertanian, peternakan dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. SedangkanHutan menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 

adalahsuatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya 

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya,yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah 

penyeimbang bagi kehidupan manusia di bumi,  dengan pepohonan yang 

berfungsi sebagai penghasil oksigen (O2) dan penyerap air untuk menahan 

bencana alam dan lainnya. Sehingga pengertian lahan hutan adalah hamparan 

tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, pertanian dan peternakan 

yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah pendefinisian variabel secara operasional yang 

berdasarkan sifat/karakteristik terhadap suatu fenomena yang diamati dengan 

menggunakan parameter yang jelas, yaitu; 

1.6.1 Pemahaman warga terhadap kebijakan 

Pemahaman warga terhadap kebijakan pemerintah terkait surat keputusan 

menteri pertanian nomor: 756/Kpts/Um/10/1982- tentang Peta Tata Batas 

Kawasan Hutan Sekaroh yang selanjutnya dikeluarkan surat keputusan 

menteri kehutanan No 8214/kpts-II/2002 tentang penetapan kelompok hutan 

Sekaroh. Pemahaman warga dalam hal ini adalah bagaimana seorang warga 

berpikir, merasa dan bertindak terhadap suatu kebijakan pemerintah, 
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sehingga pemahaman menurut Benyamin Bloom yang di komparasikan 

dengan budaya politik Almond dan Verba pemahaman di klasifikasikan  

dalam tiga ranah sebagai berikut:  

1. Kognitif, merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian 

individu terhadap obyek atau subyek. Sikap kognitif berkaitan 

dengan nilai-nilai yang dipeorleh dari informasi yang di analisis, 

sintesi dan evaluasi sehingga menghasilkan pengetahuan untuk 

bersikap sesuai dengan pengetahuan yang diyakini.  

2. Afektif, yang meliputi perasaan individu terhadap suatu obyek atau 

subyek. Dalam memahami suatu kebijakan pemerintah, komponen 

afektif melihat dari pengetahuan yang diyakini benar, baik dan 

indah. 

3. Evaluasi, keputusan atau tindakan individu terhadap suatu subjek 

atau objek. Orientasi evaluative merupakan campuran antara 

orientasi kognitif dan aefektif di dalam bentuk keputusan/tindakan.  

1.6.2 Kebijakan Pemanfaatan Lahan Hutan Sekaroh 

Kebijakan pemanfaatan lahan hutan Sekaroh tertera dalam surat 

keputusan menteri pertanian nomor: 756/Kpts/Um/10/1982- tentang 

Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh yang selanjutnya disahkan 

dengan adanya surat keputusan menteri kehutanan Nomor 8214/kpts-

II/2002 tentang penetapan kelompok hutan Sekaroh).  

a. Sebab dikeluarkannya kebijakan tersebut karena pemerintah daerah 

menganggap bahwa warga desa daerah lingkar sekaroh kecamatan 
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jerowaru mengambil lahan hutan lindung sekaroh menjadi lahan 

pertanian dan peternakan.  

b. Akibat dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah masyarakat 

pemilik lahan kehilangan lahan pertanian dan peternakan sebagai 

tempat mencari nafkah, dan tidak di berikan ganti rugi lahan oleh 

pemerintah daerah setempat. 

1.6.3 Pemanfaatan Lahan Hutan 

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai hutan tetap. Dalam hal ini kawasan hutan yang akan 

dipertahankan oleh pemerintah adalah hutan lindungSekaroh di desa 

Sekaroh. Pemanfaatan lahan hutan sekaroh meliputi pemanfaatan 

untuk lahan pertanian dan lahan peternakan masyarakat lingkar hutan 

sekaroh. Sebab pemanfaatan lahan hutan adalah berupa belukar, Hutan 

rusak dan bekas ladang berpindah. 
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1.7 Kerangka Berpikir 

Untuk menggambarkan argumen peneliti di bentuk kerangka berpikir 

sebagai berikut:  

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan  

 

Pemanfaatan 

lahan hutan 

Sekaroh oleh 

warga 

Latar Belakang  
Kerjasama 

pemerintah 

dengan ESL 

(Eco Solutions 

Lombok) 

Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 

756/Kpts/Um/10/1982- tentang Peta Tata Batas 

Kawasan Hutan Sekaroh yang disetujui dengan 

dikeluarkannya  surat keptusan menteri 

kehutanan No 8214/kpts-II/2002 tentang 

penetapan kelompok hutan Sekaroh. 

 

Bagaimana pemahaman warga di daerah hutan sekaroh terkait kebijakan pemerintah 

tentang surat keputusan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh? 

 

Perumusan 

Masalah  

Tujuan 

Penelitian   
Mengetahui pemahaman warga di daerah hutan sekaroh terkait kebijakan pemerintah 

tentang Peta Tata Batas KawasanHutanSekaroh. 

 

Analisis 

1. Isi dan Konteks Kebijakan.  

2. Pemanfaatan Lahan hutan 

Sekaroh 

Implementasi kebijakan hutan lindung 

Sekaroh  

Pemahaman warga di hutan lindung Sekaroh 

terhadap pemanfaatana lahana hutan lindung 

sekaroh  

Kesimpulan  

Rekomendasi  

Hasil  

Hasil penemuan di lapangan menyatakan bahwa masyarakat merasa 

mereka tidak tinggal di Negara sendiri. Mereka merasa tinggal di luar 

negeri yang di sebabkan pemerintah lebih mengutamakan investor 

dari pada masyarakat di Hutan Lindung Sekaroh. 
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1.8 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan hipotesis 

dan analisisnya dilakukan secara deskriptif. Menurut J.Moeloeng(1994) dalam 

Mas’ud Said (2012) bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif sifatnya 

holistik untuk memahami realitas sosial, memberikan tekanan terbuka tentang 

kehidupan sosial (Arifin 1994:4).  

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif deskriftif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah 

suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang (Nazir, 2005). Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriftif 

adalah ingin menjelaskan secara rinci terkait pemahaman warga terkait kebijakan 

pemerintah daerah terkait tata batas kawasan hutan. Sebelumnya peneliti akan 

memberikan hipotesis sementara dan akan memperoleh data dan fakta dari 

penelitian di lingkar desa Sekaroh sehingga dapat memberikan kesimpulan terkait 

penelitian.  
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1.8.2 Sumber data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua, yaitu: 

a. Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber, baik berupa lisan maupun tulisan.  

Data Primer dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilik lahan di 

sekitar hutan di desa Sekaroh dan orang-orang yang tahu dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data yang berkaitan dengan masalah 

penelitian.  

b. Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui arsip-arsip atau 

dokumen-dokumen resmi yang ada berupa catatan tertulis, literature-

literature, buku-buku tentang pemahaman masyarakat terkait 

pemanfaatan lahan hutan di Indonesia, internet, perundang-undangan 

yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Undang-Undang No. 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan, dan peraturan daerah terkait pengelolaan hutan. 

Penggunaan sumber data primer dan sekunder bertujuan untuk memperoleh 

data-data dan fakta-fakta  secara detail untuk memperoleh kebenaran dari 

penelitian. Sumber data diperoleh secara langsung dan tidak langsung dari pihak 

pemerintah daerah dan masyarakat sekitar lingkar hutan sekaroh. Peneliti 

menganalisis hasil semua temuan data dan memaparkan hasil analisis di 

pembahasan, hingga akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bagaimana 

pemahaman warga tentang kebijakan terkait tata batas kawasan hutan Sekaroh dan 
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bagaimana upaya pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat lingkar 

hutan Sekaroh.  

1.8.3 Tekhnik Pengumpulan data 

a. Observasi yaitu dilakukannya pengamatan atau menggunakan indera 

langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku 

(Sanapiah Faisal; 1999). Peneliti melakukan observasi pada dinas 

kehutanan dan perkebunan (DISHUTBUN) kabuapaten Lombok Timur, 

BPN (Badan Pertanahan Nasional), pengurus desa dan beberapa 

masyarakat petani pemilik lahan dan warga sekitar  di desa Sekaroh 

kecamatan Jerowaru.  

b. Wawancara mendalam secara langsung dengan responden menggunakan 

panduan wawancara atau interview guide. Wawancara yang dilakukan 

dalam pengumpulan data disesuaikan dengan perkembangan interaksi 

sosial dengan anggota lingkungan sosial bersangkutan (Darsono 

Wisadirama: 2005)  Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

aparat bersangkutan, pengurus desa Sekaroh dan masyarakat (petani 

penggarap lahan), dan warga desa sekaroh kecamatan jerowaru 

kabupaten lombok timur.  

c. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data melalui arsip, buku-buku, 

pendapat/delik, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang diambil. Dokumentasi dengan tulisan (yaitu dokumen 

resmi untuk memperkaya data dan hasil wawancara), kamera dan 

rekaman audio (yaitu sebagai pembuktian bahwa peneliti telah 

melakukan penelitian di Instansi terkait), dan instrument beberapa 
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pertanyaan yang diberikan subyek penelitian di kawasan hutan desa 

Sekaroh. 

1.8.4 Subyek Penelitian  

Dalam penelitian ini, subjek penelitian menggunakan tehnik pengambilan 

sampel purposive (sampling) yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh 

peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan pada kriteria atau 

pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal; 1999). Peneliti memilih beberapa subjek 

yaitu pemerintah daerah eselon IIB/pemerintah daerah Kabupaten dan masyarakat 

daerah lingkar Sekaroh diantaranya; 

a. Kepala dinas kehutanan dan perkebunan (DISHUTBUN) kabupaten 

Lombok Timur. 

b. Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Timur.  

c. Kepala Camat Jerowaru kabupaten Lombok Timur 

d. Kepala desa Sekaroh kecamatan Jerowaru. 

e. Petani penggarap di hutan lindung Sekaroh desa Sekaroh kecamatan 

Jerowaru. 

f. KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Rinjani Timur 

Kabupaten Lombok Timur 

1.8.5 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur bagian 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (DISHUTBUN) Kabupaten Lombok Timur 

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 6 Selong-Lombok Timur, Kepala BPN 

(badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Timur Jalan Letjen MT 
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Haryono 3, Selong-Lombok Timur,  pengurus desa Sekaroh kecamatan Jerowaru 

kabupaten Lombok Timur dan masyarakat petani pemilik lahan dan petani 

penggarap. Alasan pemilihan lokasi ini, karena melihat sengketa lahan agraria 

yang sejak lama tak kunjung memperoleh solusi sehingga dalam penelitian ini 

hutan sekaroh merupakan lokasi yang tepat.  

1.8.6 Tekhnik Analisa Data 

Analisa data menurut Bogdan & Biklen adalah proses pencarian dan 

pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan 

yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang 

dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Imam 

Gunawan: 2013:210). Miles dan Huberman (1992) mengemukakan tiga tahap 

yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :  

Pertama, Reduksi data (Data Reduction) merupakan komponen yang utama 

dalam analisis data yang mana pada tahap awal reduksi data penulisan 

memfokuskan masalah, menseleksi data, dan menyederhanakan. Dalam penelitian 

ini studi diambil secara normative melalui studi literature dan hasil analisi bersifat 

kualitatif dalam bentuk uraian.  

Kedua, paparan data (Data Display) yang perlu dilakukan yaitu menyusun 

informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan 

atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan 

mengarah pada analisi atau tindakan yang lebih lanjut berdasarkan pemahaman.  

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying) 

merupakan tahap ahir dari analisi data sebagai langkah terahir yang meliputi 
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pemberian makna dari berbagai data yang telah didapatkan lalu disajikan dalam 

penyajian data dengan cara logis dan metodolog konfigurasi. 

Bagan 1.2 Analisis Data Miles & Huberman 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Sugiyono, memahami penelitian kualitatif (2014:92) 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari subyek 

penelitian yakni beberapa responden di hutan lindung Sekaroh yang mengetahui 

dan memahami tentang permasalahan di hutan lindung Sekaroh tersebut. Setelah 

memperoleh data tentang pemahaman warga terhadap kebijakan pemerintah 

tentang pemanfaatan lahan hutan dan hal-hal yang berkaitan dengan hutan 

Sekaroh, maka peneliti akan melakukan penyajian data untuk memperoleh data 

yang akurat dan sistematik. Selanjutnya, peneliti akan melakukan reduksi data 

yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan dan verifikasi terkait data 

penelitian.  
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