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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Sejarah menunjukkan bahwa isu mengenai konflik agraria di Indonesia 

telah dimulai sejak zaman feodal. Hal tersebut merupakan implikasi dari 

kegelisahan petani akibat pengambilalihan tanah mereka secara paksa oleh pihak 

kerajaan atau bangsawan (Wiradi, 2009: 8). Sementara pada masa kolonial 

Belanda, tanah dianggap sebagai sumber daya ekonomi (modal), di mana 

penduduk pribumi dibebankan dengan sistem pajak dan tanam paksa yang 

menyengsarakan. Barulah setelah Indonesia merdeka, aset agraria yang dahulu 

dimiliki oleh pemerintah kolonial dikuasai oleh negara dan dibiarkan dikelola oleh 

masyarakat. Namun, pembiaran ini menimbulkan ambiguitas kepemilikan tanah 

yang mengakibatkan seringnya teradi sengketa. Pasca Proklamasi Kemerdekaan 

RI, masalah pertanahan pada umumnya sudah dirasakan sebagai masalah nasional 

yang krusial (Tjondronegoro, 1999: 3). 

 Masalah yang semakin krusial ini membuat wakil Presiden Republik 

Indonesia Mohamad Hatta pada tahun 1946 menyatakan tiga prinsip berkenanan 

dengan agraria, yaitu (1) Perusahaan pengguna tanah luas diatur sebagai koperasi 

di bawah pengawasan pemerintah, (2) Tanah yang dipakai perkebunan besar pada 

dasarnya adalah milik masyarakat sehingga masyarakat berhak mengolahnya, (3) 

Hanya tanah yang tidak luas yang boleh dimiliki pribadi (Supriyadi, 2008: 32). 

Guna menangani permasalahan agraria yang semakin serius, lebih lanjut 

Pemerintah Indonesia berusaha menyusun peraturan tentang agraria pada tahun 
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1960 dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-

undang tersebut merupakan produk hukum yang menetapkan pembatasan 

penguasaan tanah agar tidak merugikan kepentingan umum, melindungi hak-hak 

tanah perseorangan yang diletakkan dalam dimensi fungsional, yang berarti hak 

atas tanah mengacu pada kepentingan umum (Suhendar, 2002: 47). 

 Kasus-kasus agrarian sempat berkurang kala rezim orde baru berkuasa. 

Mengingat, konflik pada era orde baru dimaknai sebagi kondisi sosial yang tidak 

stabil. Kekuatan militer sebagai kaki tangan pemerintah dikerahkan untuk 

mentiadakan konflik. Sistem pemerintahan orde baru yang bersifat otoritarian 

membuat masyarakat kala itu mengalami ketidakberdayaan. Menurut Budiman, 

pada masa pemerintahan Soeharto kekuatan-kekuatan yang ada di dalam 

masyarakat tidak berdaya (Budiman dalam Marijan, 2010: 202). 

Ketidakberdayaan ini mengakibatkan lemahnya perkembangan civil society 

(masyarakat sipil), yang sejatinya berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan 

negara.  

Pasca tumbangnya orde baru, akses civil society untuk mengeluarkan 

pendapat kembali mendapatkan tempat. Ruang-ruang relasi di mana antar civil 

society melakukan percaturan dan berdialektika semakin terbuka lebar. Isu-isu 

agaria dan gerakan civil society yang sempat mendapatkan tekanan, akhirnya 

muncul kembali dan semakin banyak terjadi. Tujuannya tak lain adalah untuk 

mencari keadilan, menumpaskan segala bentuk ketimpangan sosial, serta 

meminimalisir tindakan diskriminasi dalam perumusan kebijakan, yang pada orde 

baru hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan (Kurniawan et.al, 2008: 21). 
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Konflik agraria semakin banyak terjadi dalam kurun waktu 11 tahun 

terakhir.Sejak tahun 2004 hingga 2015, tercatat telah terjadi 1.772 konflik agraria 

dengan luasan wilayah konflik seluas 6.942.381 hektar, yang melibatkan 

1.085.817 Kepala Keluarga sebagai korban terdampak langsung konflik agraria 

berkepanjangan. Rata-rata dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia 

(KPA, 2016: 6). Berikut daftar jumlah konflik agraria di Indonesia sejak tahun 

2004 sampai dengan 2015 berdasarkan sektor konfliknya.  

Tabel 1.1 Jumlah Konflik Agraria di Indonesia 2004 – 2015  
No. Sektor Jumlah Prosentase 
1. Perkebunan  886 50% 
2. Infrastruktur 496 28% 
3. Kehutanan  160 9% 
4. Pertambangan 88 5% 
5. Pertanian 35 2% 
6. Pesisir-Kelautan 35 2% 
7 Lain-lain 72 4% 
 Jumlah 1772 100% 

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2016 

Secara umum, isu agraria selalu melibatkan tiga pihak yang masing-

masingnya memiliki kekuatan. Menurut Felix Sitorus, setidaknya terdapat tiga 

subjek sebagai pemanfaat sumber-sumber agraria. Yaitu masyarakat, pemerintah, 

dan swasta. Hubungan konfliktualnya bisa antara pemerintah dengan masyarakat, 

masyarakat dengan pihak swasta maupun elaborasi dari ketiganya. Dalam konflik 

agraria antara masyarakat dengan swasta terkadang digunakan alat-alat negara 

dalam sengketa tersebut. Alat negara itu melindungi kepentingan swasta/pemodal 

besar (Sitorus dalam Tjondronegoro, 1999: 112).  
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Gambar 1.1 Lingkup Hubungan Agraria  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  
 Hubungan teknis agraria (kerja) 
 Hubungan sosial agraria 

Sumber: Felix Sitorus (2002) 

Salah satu kasus yang merepresentasikan pendapat di atas adalah kasus 

sengketa lahan perkebunan yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tepatnya 

di eks. Perkebunan PT. Gondang Tapen Barumas di Desa Ringinrejo, Kecamatan 

Wates, Kabupaten Blitar. Kasus ini melibatkan ketiga unsur subjek pemanfaat 

agraria sekaligus, yaitu petani penggarap sebagai representasi civil society, negara 

(pemerintah) serta korporasi, dalam hal ini adalah perusahaan semen PT. Holcim 

Indonesia Tbk. Akan tetapi masalah tersebut bukan satu-satunya kasus agraria 

yang terjadi di Kabupaten Blitar. Sengketa tanah yang terjadi di Desa Ringinrejo 

merupakan mata rantai dari sekian banyak kasus agrarian yang terjadi di 

Kabupaten Blitar. 

Setidaknya terdapat 30 titik konflik agraria dengan total 6000 hektar tanah 

sengketa di Kabupaten Blitar (Arif, 2016).Padahal, 67% dari total 1.116.010 jiwa 

Komunitas 

Sumber-sumber 
Agraria 

Swasta Pemerintah 
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yang mendiami Kabupaten Blitar menggantungkan hidup dan keluarganya dari 

pertanian, dengan struktur penguasaan lahan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Kepemilikan Tanah di Kabupaten Blitar 

No. Luas Tanah Jumlah Rumah Tangga (Dalam %) 
1.  Lebih dari 2,5 Ha 5 % 
2. 0,55 – 2,50 Ha 12 % 
3. 0,25 – 0,50 Ha 10 % 
4. Kurang dari 0,25 % 31 % 
5. Petani Tidak Bertanah 26 % 

Sumber: Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Blitar 

 Kabupaten Blitar mempunyai luas 1.588,79 km2, dengan struktur 

pemanfaatan lahan; pertanian dan sawah sebesar: 23,8% (37.202 ha); Hutan: 

21,56% (32.265 Ha); Pemukiman: 16,96%; Perkebunan swasta dan negara: 

37,68%, dan lainnya: 0,5%. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tingkat 

kepemilikan masyarakat terhadap lahan sangatlah kecil dibandingkan dengan 

penguasaan lahan oleh pihak kehutanan (negara) dan perkebunan (swasta), yaitu 

hanya sebesar 0,32 Ha/KK. Sementara negara dan swasta menguasai sumber 

agraria paling besar yakni seluas 37,68%, dari total luas Kabupaten Blitar (KPA 

dalam Jaka Wandira, 2010). Ironis memang jika melihat data tersebut di mana 

tingkat kepemilikan tanah masyarakat yang sangat kecil, akan tetapi penguasaan 

negara dan swasta sangat besar. Inilah yang menyebabkan konflik agraria di Blitar 

sangat banyak jumlahnya. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Farhan 

Mahfuzi, Ketua LSM Sitas Desa, bahwa konflik yang selama ini terjadi 

disebabkan oleh kemiskinan dan ketimpangan, mengingat untuk kasus Kabupaten 

Blitar hampir 50% tanah dikuasai oleh pihak perhutani dan perkebunan (Post 

Institute, 2016).  
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 Data lain menujukkan bahwa konflik agraria yang terjadi di Kabupaten 

Blitar sebanyak 28 kasus. Data ini diperoleh dari Sitas Desa (LSM lokal yang 

concern dalam penyelesaian kasus agraria).  

Tabel 1.3 Konflik Agraria di Kabupaten Blitar 

No. Lokasi Jumlah 
Petani 

Luas 
Lahan Pihak Berkonflik Tahun 

1. Perkebunan 
Gambar Anyar, 
Desa Sumberasri, 
Kec. Nglegok 

560 KK 212 Ha NV Perkebunan 
Gambar dengan 
Petani 

1998 s.d. 
2011 

2. Desa Penataran, 
Kec. Nglegok 

800 KK 180 Ha PTPN XII dengan 
Petani 

2001 s.d. 
Sekarang 

3. Perkebunan 
Karangnongko, 
Desa Modangan, 
Kec. Nglegok 

587 KK 100 Ha PT Veteran Sri 
Dewi dengan 
Petani  

1997 s.d. 
Sekarang 

4. Perkebunan 
Kulonbambang, 
Desa 
Sumberurip, Kec. 
Doko 

500 KK 255 Ha PT Sari Bumi Kawi 
dengan Petani 

2002 s.d. 
2011 

5. Perkebunan 
Nyunyur, Desa 
Soso, Kec. 
Gandusari 

400 KK 100 Ha PT Kismo 
Handayani dengan 
Petani 
 

1996 s.d. 
2012 

6. Sengon, Desa 
Ngadirenggo, 
Kec. Wlingi 

400 KK 183 Ha PT Dewi Sri 
dengan Petani 
 

2005 s.d. 
Sekarang 

7. Perkebunan 
Pijiombo, Desa 
Ngadirejo, Kec. 
Wlingi.  

300 KK 50 Ha PT Triwindu 
dengan Petani 

2003 s.d. 
Sekarang 

8. Perkebunan 
Kruwuk, Desa 
Gadungan, Kec. 
Gandusari 

- 49 Ha PT Rotorejodengan 
Petani 

1997 s.d. 
2013 

9. Perkebunan 
Ngusri, Desa 
Gadungan, Kec. 
Gandusari 

- 80 Ha PT Blitar Putra 
dengan Petani 

- s.d.  
Sekarang 

10. Perkebunan 
Branggah 
Banaran, Desa 

- 350 Ha PT Perk Cengkeh 
dengan Petani  

- s.d. 
Sekarang  
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Sidorejo, Kec. 
Doko 

11. Perkebunan 
Gondang Tapen, 
Desa Ringinrejo, 
Kec. Wates 

826 KK 724, 23 
Ha 

Kementerian 
Kehutanan, PT 
Holcim Indoensia 
serta Petani 
Penggarap  

1996 s.d. 
Sekarang  

12. Perkebunan 
Swarubuluroto, 
Desa Karangrejo, 
Kec. Garum 

- 412 Ha PT Satya Mukti 
dengan Petani  

1999 s.d. 
2010 

13. Perkebunan 
Karanganyar, 
Desa Modangan, 
Kec. Nglegok 

- 100 Ha PT. Harta Mulia 
dengan Petani  

2007 
s.d.2009 

14. Desa Ponggok, 
Kec. Ponggok 

120 KK 36 Ha TNI Abdul 
Rahman Saleh 
dengan Warga 
setempat 

2009 s.d. 
2011 

15. Perkebunan 
Nyamil, Desa 
Ngeni, Kec. 
Wonotirto 

1000 KK 750 Ha Puskopad DAM V 
Brawijaya, PT Perk 
TBA, serta Petani  

2002 s.d. 
2010  

16. Pekebunan 
Swarubuluroto 
Utara, Desa 
Karangrejo, Kec. 
Garum 

- - Puskopad DAM V 
Brawijaya – Petani 

- s.d. 
Sekarang  

17. Desa Sidorejo, 
Kec. Ponggok 

- 40 Ha Pemdes Sidorejo 
dengan Warga 
Desa Sidorejo 

2008 s.d. 
2010  

18. Desa Banyuurip, 
Kec. Wonotirto 

400 KK 200 Ha Perusahaan 
Perkebunan 
Daerahdengan 
Petani  

2004 s.d. 
2010  

19. Desa 
Ampelgading, 
Kec. Selorejo 

168 KK 60 Ha Perum Perhutani 
dengan Petani  

-s.d. 
Sekarang 

20. Desa Ngadirejo, 
Kec. Wlingi 

273 KK 100 Ha Perum Perhutani 
dengan Perhutani 

2007 s.d. 
Sekarang  

21. Desa Semen, 
Kec. Gandusari 

150 KK 46 Ha Perum Perhutani 
dengan Petani 

-s.d. 
Sekarang 

22. Desa Tulungrejo, 
Kec. Gandusari 

- 46.20 
Ha 

Perum Perhutani 
dengan Petani 

-s.d 
Sekarang 

23. Desa Krisik, Kec. 
Gandusari 

110 KK 35.7 Ha Perum Perhutani 
dengan Petani 

- s.d. 
Sekarang 

 
24. Desa - 60 Ha Perum Perhutani -s.d. 
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Plumbangan, 
Kec. Doko 

dengan Petani Sekarang 

25. Desa Banjarsari, 
Kec. Selorejo 

218 KK 213 Ha Perum Perhutani 
dengan Petani 

-s.d. 
Sekarang 

26. Desa 
Tambakrejo, 
Kec. Wonotirto 

1804 KK 350 Ha Perum Perhutani 
dengan Petani 

1997 s.d. 
Sekarang 

27. Dusun Pasur, 
Desa 
Bululawang, 
Kec. Bakung 

194 KK 200 Ha Perum Perhutani 
dengan Petani 

- s.d. 
Sekarang  

28. Desa Selopuro, 
Kec. Selopuro 

- 47 Ha Perum Perhutani 
dengan Petani 

- s.d. 
Sekarang 

Sumber: Assement LSM Sitas Desa Blitar, 2013 

Berdasarkan data dari tabel tersebut, konflik yang terjadi di Desa 

Ringinrejo merupakan kasus yang sering menjadi perhatian publik dan ramai 

dalam pemberitaan lokal maupun nasional. Karena selain luasnya tanah yang 

diperebutkan serta banyaknya Kepala Keluarga yang ternacam kehilangan 

pekerjaannya, konflik tersebut seperti yang telah disinggung dalam paragraf-

paragraf sebelumnya, yaitu melibatkan tiga dimensi aktor konflik sekaligus yang 

terdiri dari civil society, dalam hal ini adalah petani penggarap, negara yaitu 

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sertaperusahaan semen PT. 

Holcim Indonesia Tbk. 

Konflik di Desa Ringinrejo, tepatnya di eks. Perkebunan PT. Gondang 

Tapen Barumas juga telah berlangsung lama. Akar permasalahanya bisa ditelusuri 

sejak PT. Semen Dwima Agung (PT SDA), anak perusahaan PT. Holcim 

Indonesia Tbk mengajukan pembukaan lahan hutan milik PT. Perhutani seluas 

400 hektar di Kabupaten Tuban pada 1990. Sebagai kompensasi tukar guling, 

Holcim menawarkan 724, 23 hektar tanah di Ringinrejo, Blitar menjadi tanah 

negara pada 1998. Tanah eks perkebunan tersebut diklaim PT. Holcim Indonesia 
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sebagai hasil pembelian PT. Semen Dwima Agungdari PT. Gondang Tapen 

Barumas Blitar pada 1996 (Sujatmiko, 2015). Pelepasan tanah tersebut diprotes 

warga dan petani penggarap di Ringinrejo yang telah menempatinya selama 

bertahun-tahun. Warga menganggap transaksi penjualan lahan antara PT. Semen 

Dwima Agung dengan PT. Gondang Tapen Barumas ilegal karena tak didasari 

sertifikat kepemilikan lahan (Tri, 2015).  

 Konflik semakin memanas ketika Surat Keputusan (SK) Menteri 

Kehutanan (Menhut) No. 367 tahun 2013 terbit. Pasalnya dalam SK tersebut 

menyebutkan akan mengubah permukiman warga menjadi kawasan hutan. 

Dengan ditetapkan sebagai kawasan hutan, 826 kepala keluarga petani akan 

kehilangan kehidupanya. Para petani dan aktivis menilai SK tersebut sarat akan 

kepentingan politik ekonomi. Dalam SK tersebut juga menyatakan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Blitar selaku bagian dari para pihak (Planologi dan PT 

Holcim) memperoleh tanah seluas 70 hektar. Tidak ada keterangan sebagai apa 

tanah tersebut diberikan. Kecurigaan muncul, ketika tanah puluhan hektar tersebut 

dituding sebagai imbalan atas suksesnya SK Menteri (Arif, 2016).  

 Sengketa lahan perkebunan ini telah membuat ratusan petani hidup dalam 

kegelisahan. Kegelisahan tersebut akhirnya membuat petani penggarap tidak 

tinggal diam. Berbagai upaya untuk memperjuangkan tanah garapan tersebut telah 

dilakukan. Antara lain melalui mekanisme hukum, administratif dan demonstrasi. 

Mekanisme hukum dilakukan hingga tahap Kasasi di Mahkamah Agung (MA), 

akan tetapi gugatan petani ditolak. Mekanisme administrasi dilakukan kepada 

lembaga yang bewenang dalam menyelesaikan kasus tersebut seperti Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Kedutaan Swiss, National Contact Point 
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(NCP) di Swiss serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan cara 

menanyakan secara langsung bagaimana sebaiknya kasus tersebut diselesaikan. 

Sementara demonstrasi pernah dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar serta di 

Kantor Kedutaan Swiss dan Kantor Pusat PT. Holcim Indonesia di Jakarta.  

 Berbagai bentuk gerakan perjuangan yang dilakukan oleh petani, baik 

melalui mekanisme hukum, administrasi maupun demonstrasi selalu didampingi 

oleh LSM dan LBH. LSM dan LBH yang terlibat dalam penyelesaian kasus 

tersebut skalanya ada yang lokal maupun nasional. Seperti Yayasan Solidaritas 

Masyarakat Desa (Sitas Desa) yang merupakan LSM lokal di Blitar Raya, serta 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) yang skalanya telah nasional.Hingga saat ini, sengketa lahan 

tersebut belum juga mendapatkan titik temu. Masing-masing pihak yang 

bersengketa mempunyai alasan sendiri dalam membenarkan hak miliknya. 

 Demonstrasi, perlawanan, perjuangan serta gerakan-gerakan sipil yang 

terepresentasi dalam kasus sengketa di Eks Perkebunan Gondang Tapen 

Barumasmerupakan fenomena khas Sosiologi Marxisme. Gerakan perlawanan dan 

perjuangan masih menjadi bahasan menarik dalam kajian sosiologi, karena tidak 

hanya mendeskripsikan fenomena, akan tetapi pengkaji juga dituntut untuk 

berpikir analisis dan strategis. Gerakan sosial (khususnya gerakan sosial lama), 

selama ini dipandang sebagai studi yang mempunyai tantangan tersendiri, terlebih 

dalam penelitiannya. Karena dalam proses pencarian data, peneliti dihadapkan 

dengan informan-informan yang tengah berada dalam kondisi tidak diuntungkan. 

Dalam kondisi semacam ini, tidak jarang kemudian informan yang ditemui 
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bersifat sangat sensitif, emosional dan penuh kecurigaan. Oleh karenanya, banyak 

peneliti atau ilmuan sosial yang kemudian melakukan studi gerakan sosial hanya 

sebatas mendeskripsikan bagaimana gerakan terjadi. 

 Penelitian ini tidak lagi mendeskripsikan bagaimana gerakan sosial terjadi 

seperti kebanyakan studi gerakan sosial yang ada. Tetapi lebih dari pada itu, 

penelitian ini mencoba untuk masuk ke dalam dunia intersubjektif aktor gerakan 

sosial yang tak lain adalah petani itu sendiri. Bagaimana aktor dengan stock of 

knowledge-nya memutuskan untuk melakukan gerakan, memobilisasi massa dan 

menentukan arah tujuan. Makna-makna perlawanan dan perjuangan juga akan 

ditelusuri lebih mendalam. Motif-motif dalam gerakan perjuangan juga tidak lupa 

untuk ditampilkan. Selain itu tak lupa juga dalam studi ini, peneliti menggali 

bagaimana kehidupan sosial-ekonomi-budaya aktor gerakan petani. Bagaiamana 

saat ia menjadi petani dan bagaimana saat ia menjadi aktor gerakan. Pengalaman-

pengalaman hidup baik sebagai petani maupun sebagai aktor gerakanjuga sangat 

menarik untuk diketahui publik. Hal ini sangat penting untuk digali, karena 

berhubungan langsung dengan model atau karakteristik gerakan.  

 Agar bisa masuk dan mengetahui lebih dalam kehidupan aktor gerakan, 

penelitian secara deskriptif saja tidak cukup. Diperlukan metode khusus dalam 

mendalami kehidupan seorang aktor gerakan. Dan sosiologi telah menyiapkan 

fenomenologi sebagai teori sekaligus metodologi. Fenomenologi merupakan 

pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-

pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi tentang dunia (Aryadi, 

2012: 63).  Fenomenologi menyatakan bagaimana individu memproduksi dunia 

bebas dalam tingkatan kehidupan sehari-hari yang dialaminya (Dwi, 2008: 
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155).Melalui pendekatan fenomenologi, maka kehidupan intersubjektif aktor 

gerakan dapat digali dan diketahui.  

 Pendeketan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini akan 

mengungkap kehidupan sehari-hari petani penggarap yang sekaligus juga sebagai 

aktor gerakan sosial. Alasan menggunakan perspektif fenomenologi dalam studi 

gerakan sosial ini karena selain mampu masuk ke dalam dunia intersubjektif aktor 

gerakan, sejauh ini studi gerakan sosial dengan pendekatan fenomenologi masih 

jarang atau bahkan belum ditemukan. Oleh karena itu, akhirnya penelitian ini 

berjudul, “Fenomenologi Aktor Gerakan Petani Lokal dalam Kasus Sengketa 

Lahan Eks Perkebunan PT. Gondang Tapen Barumas di Blitar Selatan”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah, 

“Bagaimana fenomenologi aktor gerakan petani lokal dalam kasus sengketa lahan 

Eks Perkebunan PT. Gondang Tapen Barumas di Blitar Selatan?” 

C. Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fenomenologi 

dari para aktor gerakan petani yang tengah memperjuangkan tanah garapannya di 

Eks Perkebunan Gondang Tapen Barumas, Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, 

Kabupaten Blitar, Jawa Timur.  

D. Manfaat  

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara umum terbagi ke dalam 

dua kategori. Yaitu yang pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat 

secara praktis.  
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1. Manfaat Teoritis: 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat atau mengkritik teori 

fenomenologi yang diperkenalkan oleh Alfred Schutz.  

b. Sebagai referensi baru bagi ilmu Sosiologi khususnya mengenai studi 

gerakan sosial. Yang mana sebagian besar studi gerakan sosial selama ini 

hanya berkutat pada deskripsi gerakan sosial itu sendiri. Studi ini 

memberikan versi lain dari studi gerakan sosial, yaitu tidak lagi hanya 

mendeskripsikan, namun juga berusaha masuk ke dalam dunia 

intersubjektif aktor gerakan sosial. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk merumuskan suatu solusi 

penyelesaian (resolusi konflik) atas sengketa lahan Eks Perkebunan PT. 

Gondang Tapen Barumas, berdasarkan keinginan-keinginan atau harapan-

harapan dari aktor gerakan sebagai pejuang tanah garapan. Selama ini 

penyelesaian melalui mekanisme hukum dirasa belum mampu menjawab 

keinginan para aktor gerakan.  

b. Penelitian ini sebagai kritik terhadap pemerintah, baik Pemerintah Desa 

Ringinrejo, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar maupun pemerintah 

pusat, agar segera turun tangan dalam penyelesaian kasus sengketa lahan 

Eks Perkebunan PT. Gondang Tapen Barumas. 

c. Penelitian ini bermanfaat sebagai stimulus bagi akademisi dan perguruan 

tinggi, agar mau mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapatkan di 

bangku kuliah, untuk kemudian turut serta dalam penyelesaian kasus 
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sengketa lahan Eks Perkebunan PT. Gondang Tapen Barumas berdasarkan 

disiplin keilmuannya masing-masing. 

E. Definisi Konsep  

 Definisi konsep digunakan untuk mengetahui pengertian serta batasan dari 

setiap konsep yang ada dalam penelitian. Konsep-konsep tersebut antara lain 

yaitu:  

1. Fenomenologi 

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, Phainoai, yang berarti 

„menampak‟ dan phainomenon merujuk pada „yang menampak‟. Istilah ini 

diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Istilah fenomenologi apabila dilihat 

lebih lanjut berasal dari dua kata yakni; phenomenon yang berarti realitas 

yang tampak, dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah 

fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berorientasi untuk 

mendapatan penjelasan dari realitas yang tampak (Hasbiansyah, 2005: 5). 

Lebih lanjut, Kuswarno (2009: 2) menyebutkan bahwa fenomenologi 

berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna 

dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas atau pemahaman 

kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain.  

2. Aktor 

Aktor dalam sosiologi diartikan sebagai individu yang melakukan 

suatu tindakan sosial. Aktor menurut konsep voluntarisme (tindakan 

bertujuan) adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan 

menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Walaupun aktor tidak 

mempunyai kebebasan total, namun ia mempunyai kemauan bebas dalam 
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memilih berbagai alternatif tindakan. Berbagai tujuan yang mudah dicapai, 

kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuannya 

membatasiaktor, tetapi di sisi lain aktor adalah manusia yang aktif, kreatif 

dan evaluatif (Hanum, 2011).  

3. Gerakan Sosial 

Ahli gerakan sosial asal India, Rajendra Singh (2010: 28) 

mendefiniskan gerakan sosial adalah sekelompok dan sekumpulan utuh 

aksi-aksi konflik dari sebuah kolektivitas dalam perlawanannya terhadap 

musuh demi memperjuangkan tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka 

pendek tertentu. Gerakan sosial dilakukan oleh sekelompok orang yang 

secara sadar, bersama-sama, terorganisir dan dengan tujuan yang jelas 

untuk membawa atau menolak perubahan sosial di tengah-tengah 

masyarakat.  

4. Petani  

Menurut Eric R. Wolf (1983: 2) petani merupakan penduduk yang 

secara  eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan 

yang otonom tentang proses tanam. Kategori itu dengan demikian 

mencakup penggarapan atau  penerima bagi hasil maupun pemilik 

penggarap selama mereka ini berada pada posisi pembuat keputusan yang 

relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman  mereka. Namun itu 

tidak memasukkan nelayan atau buruh tani tak bertanam. 

5. Lokal 

Pengertian lokal adalah suatu hal yang berasal dari daerah sendiri. 

Kata lokal bisa digunakan bersamaan dengan kata kebudayaan, kata 
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penduduk, kata orang dan masih banyak lagi. Lokal adalah sesuatu yang 

berasal dari daerah asli. Pengertian lokal lebih menekankan pada daerah 

asal. Sekalipun kata lokal digunakan untuk beberapa kata lainnya yang 

berbeda, namun maknanya adalah sesuatu yang berasal dari daerah asli. 

Lokal merupakan asli dari suatu kelompok (pengertianmenurutahli.com, 

2016).   

6. Sengketa 

Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13) yang dimaksud dengan 

sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam 

perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak 

dalam perjanjian. Sementara Takdir Rahmadi (2011: 1) mengartikan 

bahwa konflik atausengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-

orang salingmengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun 

perselisihan-perselisihanyang ada pada persepsi mereka saja. 

7. Perkebunan 

Definisi perkebunan menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2004 adalah segala kegiatan yang mengusahakan 

tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam 

ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil 

tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 
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F. Metode Penelitian  

 Penelitian merupakan bentuk aktivitas ilmiah untuk mengamati, melihat, 

mencari, menggali data atau informasi secara ilmiah, yang dilakukan oleh ilmuan. 

Adapaun ciri-ciri ilmiah yaitu; rasional, sistematis, objektif dan realistis. 

Sedangkan metode adalah suatu cara yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Metode penelitian mempunyai peran yang penting 

dalam pengumpulan data, merumuskan masalah, analisis dan interpretasi data. 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan, karena pemilihan metode penelitian secara garis besarnya 

dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian metode yang akan digunakan 

tersebut dengan obyek yang akan diteliti (Koentjaraningrat, 1991: 7-8). Yaitu 

tentang kehidupan aktor gerakan petani di eks. Perkebunan Gondang Tapen 

Barumas di Blitar Selatan.  

1. Paradigma Penelitian  

 Ilmu sosiologi seperti yang dijelaskan oleh George Ritzer memiliki tiga 

paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial. 

Paradigma ini lahir dari tradisi keilmuan Max Weber yang merumuskan sosiologi 

sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretative and 

understanding) tindakan sosial dan hubungan sosial untuk sampai kepada 

penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama 

konsep tindakan sosial. Kedua konsep tentang penafsiran dan pemahaman (Ritzer, 

2010: 38). Konsep-konsep ini menunjukkan metode untuk menerangkannya.  
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 Paradigma ini cenderung mempergunakan metode observasi dalam 

penelitiannya. Alasannya adalah untuk dapat memahami realitas intrasubjektif dan 

intersubjektif dari tindakan sosial dan interaksi sosial. Namun meskipun begitu, 

menurut William Snizek (1976 dalam Ritzer, 2012: 1153), metode kuesioner-

wawancara adalah metode dominan dalam semua paradigma. Adapun teori-teori 

yang ada dalam paradigma ini antara lain teori tindakan, interaksionisme 

simbolik, fenomenologi, etnometodologi, dan eksistensialisme. 

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi. 

Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller merupakan tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan 

pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moelong, 

2013: 4). Sedangkan jensi penelitian fenomenologis yaitu peneliti berusaha 

memahami peristiwa dan kaitan-kaitanya terhadap orang-orang biasa dalam 

situasi-situasi tertentu (Ikbar, 2012: 65). Ada beberapa ciri pokok fenomenologi 

yang dilakukan oleh peneliti fenomenologis, yaitu: 

a) Fenomenologi cenderung mempertentangkannya dengan “naturaliseme” 

yaitu yang disebut objektivisme dan positivisme, yang telah berkembang 

sejak zaman Renaisans dalam ilmu pengetahuan modern dan teknologi.  

b) Secara pasti, fenomenologi cendering memastikan kognisi yang mengacu 

pada apa yang dinamakn oleh Husserl, “Evidenz” yang dalam hal ini 

merupakan kesadaran tentang seseuatu benda itu sendiri secara jelas dan 

berbeda dengan yang lainnya, dan mencakupi untuk sesuatu dari segi itu. 



19 
 

c) Fenomenologi cenderung percaya bahwa bukan hannya sesuatu benda 

yang ada dalam dunia alam budaya (Moelong, 2013: 15).  

 Inkuiri fenomenologi memulai dengan diam, sedangkan diam merupakan 

tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Mereka 

berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya 

sedimikian rupa, sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian 

yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 

(Moelong, 2013: 9).  

3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten 

Blitar, Jawa Timur. Daerah ini merupakan wilayah selatan dari Kabupaten Blitar, 

yang di bagian selatan desa ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. 

Alasan-alasan mendasar peneliti untuk memilih lokasi ini antara lain: 

a) Lahan sengketa yaitu lahan eks. Perkebunan Gondang Tapen Barumas 

terletak di Desa Ringinrejo 

b) Sebanyak 826 kepala keluarga di Desa Ringinrejo menggantuungkan 

hidupnya di lahan eks. Perkebunan tersebut. 

c) Gerakan perjuangan petani lahir atas tokoh-tokoh dari Desa Ringinrejo. 

d) Terdapat Paguyuban Petani Gondang Tapen (organisasi gerakan 

perjuangan tanah), yang keseluruhannya merupakan petani Desa 

Ringinrejo.  

e) Keterbukaan informasi tentang pengalaman hidup sebagai aktor gerakan 

perjuangan tanah.  
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4. Tahapan Penelitian 

 Penelitian ini memeiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Antara 

lain dimulai dengan penentuan topik penelitian; observasi awal; penulisan 

proposal; seminar proposal; tahapan prapenelitian; pralapangan; tahap turun 

lapang; analisa data dan penyusunan laporan hasil; serta diakhiri dengan seminar 

hasil penelitian. 

a) Tahap 1: Penentuan Topik Penelitian 

Tahap ini dimulai ketika peneliti mencari permasalahan yang sedang 

menjadi perhatian publik khususnya di wilayah Kabupaten Blitar. Dari 

berbagai topik permasalahan yang ada, kasus sengketa lahan eks. 

Perkebunan Gondang Tapen Barumas merupakan topik yang paling ter 

blow-up oleh media, baik media lokal Blitar, Jawa Timur maupun 

nasional. Selain di media, kasus ini juga sedang menjadi berbincangan 

umum oleh masyarakat Blitar. Atas dasar itu, peneliti akhirnya 

memutuskan untuk mengambil topik ini dalam penelitian yang akan 

peneliti lakukan. 

b) Tahap 2: Observasi Awal 

Observasi awal sengaja dilakukan oleh peneliti sebelum penulisan 

proposal penelitian. Hal ini dimaksudkan agar topik yang telah dipilih 

benar-benar dapat dilakukan untuk penelitian. Tahap ini memastikan 

bahwa kasus ini benar-benar terjadi dan sesuai apa yang ada dalam media. 

Selain itu juga memastikan informan penelitian untuk benar-benar bisa dan 

mau menjadi narasumber. Mengingat konflik adalah topik yang sangat 

sensitif, yang terkadang membuat pelakunya tidak semuanya bisa terbuka 
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dan mau menceritakan. Observasi awal dilakukan peneliti dengan 

mengunjungi informan kunci, Bapak Talminto (Ketua Paguyuban Petani 

Gondang Tapen (PPGT)), dan menanyakan hal-hal terkait kasus sengkera 

lahan eks. Perkebunan Gondang Tapen Barumas. Serta, sekaligus melihat 

setting sosial Desa Ringinrejo sebagai calon lokasi penelitian.   

c) Tahap 3: Penulisan Proposal 

Seperti pada umumnya penelitian, penulisan proposal menjadi hal yang 

wajib dilakukan oleh peneliti. Proposal secara umum menuliskan rencana 

penelitian mulaui dari latar belakang masalah hingga metode apa yang 

akan digunakan dalam penelitian. 

d) Tahap 4: Seminar Proposal 

Pasca penulisan proposal selesai, maka tahap selanjutnya dalam penelitian 

ini adalah menyeminarkan proposal. Seminar proposal merupakan 

prosedur wajib dalam sebuah penelitian, sebelum penelitian dilakukan. Hal 

ini bertujuan untuk mengonformasikan kepada publik jika akan dilakukan 

sebuah penelitian. Dan pada seminar proposal inilah, publik bisa 

memberikan masukan maupun kritik agar penelitian yang akan dilakukan 

bisa berjalan dengan baik.   

e) Tahap 5: Tahapan Prapenelitian 

Tahap ini lebih kepada tahapan secara administratif. Seperti membuat 

surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Malang yang ditujukan kepada Kesbangpol Kabupaten 

Blitar. Dari Kantor Kesbangpol, surat ijin kemudian diteruskan kepada 

Kepala Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.  
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f) Tahap 6: Tahapan Pralapangan 

Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti menyusun teknis penelitian, 

seperti menyiapkan bahan penelitian seperti kamera, tape recorder,bolpoin 

dan kertas. Selain itu juga meyiapkan instrumen penelitian berupa daftar 

pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses wawanvara. Walaupun 

penelitian ini lebih menggunakan wawancara tidak terstruktur, namun 

sepertinya penyusunan daftar pertanyaan atau kuisioner tetap penting 

untuk dilakukan. Penyusunan ini hanya sebatas untuk mengingatkan 

peneliti, apabila ada poin atau informasi yang belum disampaikan oleh 

informan.  

g) Tahap 7: Tahap Turun Lapang 

Tahap ini tak lain adalah tahapan inti dalam penelitian. Tahapan di mana 

data penelitian digali dari para informan. Tahapan ini dilakukan dengan 

mewawancari para informan, mencari data-data sekunder mulai dari 

paguyuban petani sampai ke Kantor Desa Ringinrejo. Tahap turun lapang 

ini juga dilakukan dalam bentuk observasi dengan mengamati kegiatan 

sehari-hari petani pejuang di lahan garapan.   

h) Tahap 8:Analisa Data dan Penyusunan Laporan Hasil 

Pasca turun lapang dan data telah dikumpulkan maka tahap selanjutnya 

adalah tahapan analisa data, validitas data, dan penyusunan laporan hasil 

penelitian. Tahapan ini juga merupakan proses penting dalam penelitian 

karena dari tahapan inilah data yang hasil lapangan dapat dijelaskan dalam 

bentuk deskripsi. Apabila penjelasan dalam laporan tidak baik, maka hasil 

penelitian tidak dapat terkomunikasikan kepada pembaca secara baik pula.  
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i) Tahap 9: Tahap Seminar Hasil Penelitian 

Tahap ini merupakan akhir dari rangkaian proses penelitian dengan 

mempresentasikan hasil penelitian kepada publik. Dalam tahap ini tidak 

jarang peneliti mendapatkan banyak pertanyaan dan pendapat dari publik 

terkait hasil penelitian.   

5. Subjek dan Informan Penelitian   

 Upaya penggalian data dalam penelitian ini menggunakan berbagai 

sumber baik yang berasal dari sumber data primer yaitu keterangan yang 

diberikan oleh para subjek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan 

sample yaitu purposive sampling (judmental sampling). Purposive sampling 

artinya subjek dalam penelitian ini telah dipilih sesuai dengan kriteria/syarat 

tertentu bersasarkan fokus penelitian. Subyek terpilih berdasarkan syarat tertentu 

adalah Ketua Paguyuban Petani Gondang Tapen, yang sekaligus juga sebagai 

subjek kunci (key subject). Adapun syarat yang diperlukan dalam penentuan 

subjek kunci ini adalah pihak yang menjadi pemimpin gerakan yang ternaungi 

dalam Paguyuban Petani Gondang Tapen (PPGT), yaitu Bapak Talminto. 

Pemilihan Ketua PPGT sebagai subjek kunci ini dengan alasan dan logika bahwa 

pimpinan paguyuban pastilah mengetahui segala hal terkait sengkarut tanah, 

kronologi serta seluk-beluk gerakan petani Gondang Tapen. Selain itu sangat 

menjadi menarik jika kehidupan sosio-historis, pengalaman serta biografi 

pemimpin gerakan akan diungkap dalam penelitian ini. Hal ini sangat penting 

untuk diketahui mengingat fenomenologi membutuhkan informasi-informasi 

terkait dunia sehari-hari subyek penelitian.  
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 Selain itu, subjek terpilih selain Ketua PPGT adalah para petani yang 

melakukan gerakan perjuangan dalam garda depan. Pemilihan tersebut 

berdasarkan asumsi bahwa para petani aktor perjuangan dalam gerda depan 

merupakan aktor yang secara langsung mengalami dan mengetahui kronologi 

perjuangan serta pengalaman-pengalaman  memperjuangkan tanah. Dari subjek 

kunci selanjutnya diketahui siapa saja yang ikut dalam gerakan perjuangan di 

mana mereka memiliki intensitas, perhatian dan peran yang lebih terhadap 

gerakan perjuangan itu sendiri. Hal ini akan menarik untuk digali karena akan 

mengungkap kehidupan sosio-historis serta pengalaman-pengalaman para petani 

dalam memperjuangkan lahan garapan. Para petani yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini di antaranya Bapak Katiman, Tumiran, Sutarman, Kanib dan 

Wahyudi.  

 Selain subjek, dalam penelitian ini juga membutuhkan informasi-informasi 

tambahan kepada para informan. Informasi tersebut terkait dukungan keluarga 

aktor terhadap keterlibatan aktor dalam gerakan perjuangan lahan garapan. Para 

informan tersebut terdiri atas isteri dari masing-masing aktor gerakan. Di 

antaranya Ibu Komariah isteri Talminto, Wiji isteri Katiman, Koirun isteri 

Tumiran, Yunarti isteri Sutarman, Sarsih isteri Kanib serta Supini isteri dari 

Wahyudi. 

6. Jenis Data  

 Jenis data dalam  penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data 

sekunder, yaitu: 
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1. Sumber data primer 

Diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti berupateks hasil 

wawancara mendalam dan observasi non partisipatori kepada para aktor 

gerakan petani Gondang Tapen. Data tersebut diperoleh dengan melihat 

langsung kehidupan aktor gerakan serta mewawancarainya secara 

mendalam.  

2. Sumber data sekunder 

Berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti 

dengan cara membaca dan melihat. Data sekunder ini merupakan data 

yang dapat diambil dan mendukung hasil penelitian yang telah diamati. 

Data sekunder berupa arsip/dokumen maupun dalam bentuk foto dari 

Paguyuban Petani Gondang Tapen. Data sekunder berupa arsip/dokumen 

lainnya juga peneliti peroleh dari Pemerintah Desa Ringinrejo dan LSM 

Sitas Desa sebagai pihak yang mengadvokasi para subjek.  

7. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan, maka 

peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya: 

a) Observasi Non-Partispatoris: Observasi non-partisipatoris merupakan 

kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek yang 

merupakan fokus penelitian, akan tetapi tidak mengambil peran di 

dalamnya. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung 

bagaimana kehidupan sehari-hari para aktor gerakan petani Gondang 

Tapen, tetapi tidak ikut mengambil peran dalam paguyuban petani.  
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b) In-dept Interview (wawancara mendalam): Wawancara mendalam 

sangat dibutuhkan dalam penelitian fenomenologi aktor gerakan petani 

lokal. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan menggunakan 

model tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara 

yang dilakukan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan sehingga bisa berkembang sesuai dengan jawaban informan 

(Bungin, 2011: 45). Hal ini dimaksudkan agar subjek atau informan bebas 

menceritakan segala pengalamannya dan mengontruksi makna-makana 

yang ada di dalamnya selama menjadi petani sekaligus aktor gerakan. 

Artinya petani tidak akan dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan baku 

yang telah tersusun.  

c) Dokumentasi: Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dengan 

mencari dan mendapatlkan arsip/dokumen, baik dari Paguyuban Petani 

Gondang Tapen, maupun dari Pemerintah Desa. Dokumentasi juga 

diperoleh dari pengambilan foto-foto dari lokasi penelitian seperti pada 

saat melakukan wawancara, serta video perjuangan petani Gondang Tapen 

yang telah diunggah di situs media sosial.  

 Selain teknik umum di atas, karena penelitian ini menggunakan 

pendekatan fenomenologi, maka di setiap tahap metode wawancara dan observasi 

yang dilakukan selalu berpedoman pada teknik khusus fenomenologi. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pendekatan fenomenologi menggunakan 
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beberapa teknik khas, diataranya Epoche, Reduksi Fenomenologi, Variasi 

Imajinasi, Sintesis Makna dan Esensi. 

a) Epoche 

Epoche adalah cara untuk melihat dan menjadi sikap mental yang bebas. 

Epoche memberikan cara pandang yang sama sekali baru terhadap 

informan. Menggunakan epoche peneliti dapat menciptakan ide, perasaan, 

kesadaran dan pemahaman yang baru. Epoche membuat peneliti masuk 

kedalam dunia internal yang murni, sehingga memudahkan untuk 

pemahaman akan diri dan orang lain. Tantang terbesar ketika melakukan 

epoche ini adalah terbuka atau jujur dengan diri sendiri. Terutama ketika 

membiarkan informan yang ada di depan kesadaran memasuki area 

kesadaran peneliti, dan membuka dirinya sehingga peneliti dapat melihat 

kemurnian yang ada padanya. Tanpa dipengaruhi oleh segala hal yang ada 

dalam diri peneliti dan diri orang lain (Kuswarno, 2008: 48-49). Epoche 

ini digunakan peneliti baik dalam proses wawancara mapun 

observasi/pengamatan.  

b) Reduksi Fenomenologi  

 Epoche adalah langkah awal untuk memurnikan informan dari 

pengalamandan prasangka awal. Maka tugas dari reduksi fenomenologi 

adalah menjelaskandalam susunan bahasa bagaiman informan itu terlihat. 

Tidak hanya dalam term informan secara ekternal, namun juga kesadaran 

dalam tindakan internal, pengalaman, ritme, dan hubungan antara 

fenomena dengan “aku”, sebagai subjek yang mengamati. Fokusnya 

terletak pada kualitas dari pengalaman, sedangkan tantangan ada pada 
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pemenuhan sifat-sifat alamiah dan makna dari pengalaman.Dengan 

demikian proses ini terjadi lebih dari satu kali. Tahap-tahap yang 

terjadipada reduksi fenomenologi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bracketing, atau proses menempatkan fenomena dalam tanda kurung, 

dan memisah hal-hal yang dapat menganggu untuk memunculkan 

kemurnianya. 

2. Horizonalizing, atau membandingkan dengan persepsi orang lain 

mengenai fenomena yang diamati, sekaligus mengkoreksi atau 

melengkapi proses bracketing. 

3. Horizon, yakni proses menemukan esensi dari fenomena yang murni, 

atau sudah terlepas dari persepsi orang lain. 

4. Mengelompokkan horizon-horizon kedalam tema-tema tertentu, dan 

mengorganisasikanya kedalam deskripsi tekstural dari fenomena yang 

relevan (Kuswarno, 2008: 49-50). 

c) Variasi Imajinasi  

 Variasi fenomenologi adalah mencari makna-makna yang mungkin 

dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan 

pembalikan, dan pendekatan fenomenologi dari perspektif, posisi, peranan, 

dan fungsi yang berbeda. Tujuanya tiada lain untuk mencapai deskripsi 

struktural dari sebuah pengalaman (bagaimana fenomena berbicara 

mengenai dirinya). Variasi imajinasi, dunia dihilangkan, segala sesuatu 

menjadi mungkin. Segala pendukung dijauhkan dari fakta dan entitas yang 

dapat di ukur, dan diletakkan pada makna dan hakikatnya. Kondisi seperti 

ini, intuisi tidak lagi empiris namun murni imajinatif. Variasi imajinasilah 
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yang memungkinkan peneliti mengambil struktural pengalaman dari 

deskripsi tekstural, yang diperoleh dalam reduksi fenomenologi. Berikut 

ini adalah langkah-langkah dalam tahap variasi imajinasi: 

1. Sistematisasi struktur makna yang mungkin, dengan mendasarkan 

pada makna tekstural. 

2. Mengali tema-tema pokok dan konteks ketika fenomena muncul. 

3. Menyadari struktur universal yang mengedepankan perasaan dan 

pikiran dalam rangka rujukan fenomena. 

4. Mencari dan mengilustrasikan tema struktur ivarian, dan memfasilitasi 

pembangunan deskripsi struktural dari fenomena (Kuswarno, 2008: 

52-53).  

d) Sistematika Makna dan Esensi 

 Tahap terakhir dalam penelitian fenomenologi adalah integrasi 

intuitif dasar-dasar deskripsi tekstural dan struktrural kedalam suatu 

pertanyaan yang menggambarkan hakikat fenomena secara keseluruhan. 

Dengan demikian, tahap ini adalah penegakan pengetahuan mengenai 

hakikat. Esensi tidak pernah terungkap secara sempurna. Sintesis struktur 

tekstural yang fundamental akan mewakili esensi ini dalam waktu dan 

tempat tertentu, dari sudut pandang imajinatif dan studi reflektif seseorang 

terhadap fenomena (Kuswarno, 2008: 53).  

8. Metode Pengolahan Data 

 Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung 

selama penggumpulan data di lapangan dan dilakukan secara terus menerus. 

Reduksi data adalah proses pengolaan data dari lapangan dengan memilah dan 
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memilih, dan menyederhanakan data dengan merangkum yang penting-penting 

sesuai fokus masalah penelitin. Kriteria reduksi yang digunakan adalah : 

1. Mengarahkan perhatian langsung kepada fenomena dari pengalaman, 

sebagaimana ia menampakkan diri. 

2. Mendeskripsikan pengamatan itu dan dan peneliti dilarang menerangkan. 

3. Men-horisontalkan memberikan bobot yang sama terhadap fenomena-

fenomenayang secara langsung menampakkan diri. 

4. Mencarilah dan meneliti struktur dasar yang tidak beraneka dari fenomena 

itu (Suharsaputra, 2012: 218).  

9. Metode Analisa Data 

 Metode analisisa data yang digunakan dalam penelitian fenomenologi 

adalah sebagai berikut (Hasbiansyah, 2005: 9): 

a) Tahap Awal: Peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang 

dialami oleh aktor gerakan. Seluruh rekaman hasil wawancara mendalam 

dengan aktor gerakan ditraskripsikan ke dalam bahasa tulisan. 

b) Tahap Horizonalizartion: Dari hasil traskripsi, peneliti menginventarisasi 

pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik. Pada tahap ini, 

peneliti harus bersabar untuk menunda penilaian (bracketing/epoche): 

yang artinya, unsur subjektivitasnya jangan sampai mencampuri upaya 

merinci point-point penting, sebagai data penelitian yang diperoleh dari 

hasil wawancara. 

c) Tahap Cluster of Meaning: Selanjutnya peneliti mengklasifikasikan 

pernyatan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema unit makna, serta 

menyisihkan pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Pada 
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tahap ini dilakukan textural description (deskripsi tekstuktural), yaitu 

peneliti penuliskan apa yang dialami oleh aktor gerakan. Selain itu 

dilakukan pula structural description (deskripsi struktural), yaitu 

menuliskan bagaimana fenomena itu dialamih oleh aktor gerakan petani 

Gondang Tapen. Peneliti juga mencari segala makna yang mungkin 

berdasarkan refleksi peneliti sendiri berupa opini, penilaian, perasaan, 

harapan subjek penelitian tentang fenomena yang dialaminya selama 

berjuang dalam aksi gerakan. 

d) Tahap Deskripsi Esensi: Peneliti mengkonstruksi deskripsi menyeluruh 

mengenai makna dan esensi pengalaman para aktor gerakan petani 

Gondang Tapen. 

10. Metode Validitas Data 

 Pembuktian validitas data penelitian ini ditentukan oleh kredibilitas 

temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang 

dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek 

penelitian. Kondisi di atas dapat dipenuhi dengan cara memperpanjang observasi, 

pengamatan yang terus-menerus, triangulasi, dan membicarakan hasil temuan 

dengan orang lain, dan menggunakan bahan referensi. Sedangkan reabilitas dapat 

dilakukan dengan pengamatan sistematis, berulang, dan dalam situasi yang 

berbeda (Moelong, 2013: 34).  

 


