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ABSTRAK 

 
 
 Lahan tidur adalah lahan marginal yang memiliki potensi rendah dalam 
menghasilkan suatu tanaman. Lahan Pesisir Kulon Progo merupakan lahan tidur 
yang telah dikelola menjadi lahan pertanian produktif. Pengelolaan lahan pasir 
tersebut mampu meningkatkan perekonomian warga pesisir melalui budidaya 
pertanian cabai. Keberhasilan pertanian pesisir mulai terusik dengan 
ditemukannya pasir besi di Lahan Pesisir Kulon Progo. Pemerintah daerah 
berencana akan menambang pasir besi tersebut. Penambangan pasir besi 
menimbulkan kekhawatiran petani pesisir atas lahan pasir yang telah mampu 
menopang kehidupan petani pesisir. Usaha pengelolaan dan strategi 
mempertahankan pasir tidak lepas dari peran paguyuban petani. Titik tekan 
penelitian ini adalah peran paguyuban petani dalam meningkatkan usaha pertanian 
dan strategi menghadapi penambangan. Metode penelitian dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah peran paguyuban petani dalam 
meningkatkan usaha pertanian meliputi: 1) peran edukasi, 2) peran diseminasi 
inovasi, 3) peran konsultasi, 4) peran fasilitasi, 5) peran penghubung. Peran 
paguyuban dalam menghadapi penambangan adalah melakukan advokasi. 
 
 
 
Kata Kunci : Paguyuban Petani, Pertanian Pesisir, Lahan Tidur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi 

yang berjudul “Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Peningkatan Usaha 

Pertanian Masyarakat di Pesisir Selatan Kulon Progo”, maka perlu 

dipaparkan penegasan judul mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul tersebut. 

1. Pemanfaatan Lahan Tidur 

 Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang 

mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Pemanfaatan berarti cara 

memanfaatkan. Sedangkan memanfaatkan adalah membuat sesuatu 

menjadi berguna.1 

 Lahan adalah tanah terbuka yang di atasnya dapat dibangun 

gedung-gedung, digunakan sebagai tempat berladang atau bersawah 

dan lain-lain.2 Menurut Karama dan Abdurrahman sebagaimana 

dikutip oleh Rahmawaty menyatakan bahwa lahan-lahan yang belum 

dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian produktif dapat dikategorikan 

sebagai lahan tidur.3 

                                                            
 1 Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 858. 
 
 2 Ibid., hlm. 754. 
 
 3 Rahmawaty, “Rencana Pemanfaatan Lahan Tidur Berdasarkan Pendekatan 
Ekosistem”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1009/1/hutan-rahmawaty4.pdf. 
Diakses pada 6 Maret 2014. Pukul 10.49 WIB. 
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 Lahan tidur adalah lahan marginal yang memiliki potensi 

rendah untuk menghasilkan suatu tanaman. Salah satu contoh lahan 

tidur yakni lahan pasir pantai. Lahan pasir pantai memiliki sifat mudah 

meloloskan air, kandungan bahan organik rendah dan suhu tanah yang 

tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada tidak menguntungkan 

pertumbuhan tanaman khususnya tanaman pertanian. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tentang istilah 

pemanfaatan lahan tidur. Pemanfaatan lahan tidur adalah upaya 

memanfaatkan lahan tandus pasir pantai menjadi lahan pertanian subur 

melalui beberapa tahap strategi pengelolaan lahan pasir. 

2. Peningkatan Usaha Pertanian Masyarakat 

 Usaha dapat diartikan dengan mata pencaharian seseorang. 

Usaha tani adalah kegiatan yang dilakukan dalam bidang pertanian 

baik tanaman samusim (padi, jagung, kacang-kacangan, dan 

sebagainya) maupun tanaman keras (cengkih, coklat, kopi, pala dan 

sebagainya).4 

 Masyarakat adalah kumpulan individu yang menjalin 

kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar, saling 

membutuhkan, dan memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.5 

Usaha pertanian Pesisir Kulon Progo dilakukan oleh petani-petani 

pesisir. Para petani pesisir malakukan pemanfaatan lahan tidur, dan 

                                                            
 4 Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1601. 
 
 5 Ibid., hlm. 872. 
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penanaman tanaman pertanian. Berbagai tanaman pertanian 

dibudidayakan di lahan pasir pantai. Tanaman pertanian tersebut 

meliputi: tanaman kacang-kacangan, ketela, padi, cabai, dan buah-

buahan. 

 Berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan di lahan pasir 

pantai saat ini adalah tanaman cabai, sayuran, dan buah-buahan. 

Tanaman cabai menjadi andalan pertanian di lahan pasir pantai. 

Kabupaten Kulon Progo dinilai cukup berhasil dalam memanfaatkan 

daerah pesisir pantai selatan sebagai lahan pertanian produktif. Hal itu 

dibuktikan dengan keberhasilan para petani membudidayakan tanaman 

cabai, hingga kabupaten yang berslogan Binangun ini layak disebut 

sebagai salah satu sentra penghasil cabai di Indonesia.6 Kondisi 

tersebut sangat menguntungkan petani pesisir. Oleh karena itu, cabai 

menjadi andalan pertanian lahan pasir pantai. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan usaha pertanian masyarakat adalah kerja keras petani atau 

kelompok tani pesisir dalam mengelola lahan tandus pasir pantai 

menjadi lahan pertanian cabai produktif. Hal tersebut dilakukan 

sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 

 

 

                                                            
 6 Nur Kholiq, “Kulonprogo Berhasil Manfaatkan Lahan Pesisir”, 
http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0707/25/dar10.htm. Diakses pada Senin 24 
Maret 2014. Pukul 07.30 WIB. 
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3. Pesisir Selatan Kulon Progo 

 Kata pesisir berarti tanah datar dekat pantai yang berpasir. 

Tanah tersebut berada di daerah sepanjang tepi pantai.7  Kulon Progo 

merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kawasan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo berbatasan langsung 

dengan laut selatan atau Samudra Hindia. Oleh karena itu, sangatlah 

wajar jika lahan di Kawasan Pesisir Selatan Kulon Progo adalah lahan 

tanah pasir. 

 Berdasarkan uraian singkat di atas, istilah Pesisir Selatan 

Kulon Progo adalah lahan pasir pantai yang berada di sebelah Selatan 

Kulon Progo dan berbatasan langsung dengan lautan. Kawasan Pesisir 

Selatan Kulon Progo mencakup beberapa desa yang membentang dari 

arah Barat ke Timur. Salah satu desa dari beberapa desa yang 

membentang dari arah Barat ke Timur yang menjadi lokasi penelitian 

ini adalah Desa Bugel. 

 Desa Bugel terdiri dari sepuluh dusun. Dua dusun 

diantaranya berada di Kawasan Pesisir Salatan Kulon Progo. Kedua 

dusun tersebut adalah Dusun Bugel 1 dan Dusun Bugel 2. Oleh karena 

itu, Pesisir Selatan Kulon Progo pada penelitian ini dilakukan di Dusun 

Bugel 1 dan Dusun Bugel 2. 

 Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa istilah 

Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Peningkatan Usaha Pertanian 
                                                            
 7 Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1052.  
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Masyarakat di Pesisir Selatan Kulon Progo mengandung arti usaha 

mengelola lahan pasir tandus menjadi lahan pertanian produktif 

dengan budidaya andalan tanaman cabai oleh petani pesisir Dusun 

Bugel guna meningkatkan perekonomian masyarakat. 

B. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan wilayah merupakan upaya mendorong 

perkembangan masyarakat yang mancakup aspek fisik, sosial dan 

ekonomi. Pembangunan wilayah tidak hanya mencakup bangunan fisik 

yang berupa pembangunan insfrastruktur semata. Akan tetapi, mencakup 

pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berada di 

wilayah tersebut. 

 Pembangunan di Indonesia berorientasi pada sektor pertanian. 

Sektor pertanian masih menjadi primadona pembangunan, penyediaan 

lapangan kerja dan sebagai sumber devisa negara. Untuk mendukung 

pembangunan di sektor pertanian, menteri pertanian dalam Kabinet 

Indonesia Bersatu II telah merencanakan visi kementerian pertanian 2010-

2014. Visi kementerian pertanian tersebut yakni terwujudnya pertanian 

industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk 

meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan 

kesejahteraan petani.8 

                                                            
 8 Dwi Praptomo S, "Pembangunan Pertanian 2010-2014 Menuju Pertanian Industrial 
Unggul Berkelanjutan (Arah Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014)", Buletin Inovasi 
Teknologi Mendukung Swasembada Pangan Menuju NTB Bersaing, Vol. 1:9 (2010), hlm. 4-5. 
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 Berkembangnya sektor pertanian di Indonesia didukung oleh 

geografis Indonesia yang berada di kawasan zamrud khatulistiwa. Kondisi 

tanah di wilayah Indonesia pun cocok ditanami berbagai tanaman pangan. 

Oleh karena itu, sangatlah wajar jika mayoritas penduduk Indonesia 

memanfaatkan lahan sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan. 

 Meskipun Indonesia didukung dengan kondisi alam yang cocok 

untuk pertanian, namun Indonesia tidak lepas dari adanya lahan marginal. 

Lahan marginal merupakan lahan yang memiliki potensi rendah untuk 

menghasilkan suatu tanaman pertanian. Salah satu lahan marginal di 

Indonesia adalah lahan yang berada di kawasan pesisir pantai. Menurut 

Darmawidjaja Isa dan Gustafon sebagaimana yang dikutip oleh 

Sudaryono, mengungkapkan bahwa kawasan pesisir pantai umumnya 

merupakan tempat yang kurang cocok untuk dikembangkan sebagai 

kawasan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh sifat fisik dan kandungan 

kimia yang terdapat pada tanah lahan pesisir tidak mendukung untuk 

dijadikan sebagai lahan pertanian. Usaha tani pada lahan berpasir akan 

menjumpai kendala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia dan hidrologi 

tanah serta iklim yang kurang sesuai. Tanah pesisir pantai memiliki sifat 

mudah meloloskan air, kandungan bahan organik rendah dan suhu tanah 

yang tinggi berdampak pada kurang menguntungkan pertumbuhan 

tanaman.9   

                                                            
 9 Sudaryono, "Pemantauan Kualitas Air Tanah Kawasan Pantai Glagah, Kabupaten 
Kulon Progo, DI. Jogjakarta", Jurnal Teknologi Lingkungan P3TL-BPPT, (2004), hlm. 200. 
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 Lahan marginal berupa pasir pantai dapat dijumpai di Daerah 

Kabupaten Kulon Progo. Sebab Wilayah Kabupaten Kulon Progo 

berbatasan langsung dengan laut selatan atau Samudra Hindia. Kondisi 

lahan di Pesisir Kulon Progo yang tandus dan didominasi oleh tanah pasir 

berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya. 

 Ada beberapa alasan memilih pertanian di Pesisir Selatan Kulon 

Progo sebagai lokasi penelitian ini dibanding dengan pertanian di Daerah 

Pesisir Purworejo dan Bantul. Pertama, keberhasilan pertanian Pesisir 

Kulon Progo dicetuskan oleh salah seorang warga pesisir kulon progo. 

Salah seorang warga tersebut berhasil membudidayakan pertanian cabai. 

Sehingga Pertanian Pesisir Kulon Progo menjadi salah satu daerah andalan 

penghasil cabai terbaik nasional. Kedua, keberhasilan Pertanian Pesisir 

Kulon Progo menjadi pemantik petani lain yang berada di Daerah Pesisir 

Purworejo dan Bantul. Ketiga, adanya isu penambangan pasir besi oleh 

beberapa pihak pemerintah dan Paku Alaman berdampak pada pertanian 

Warga Pesisir Kulon Progo. Jika penambangan pasir besi terealisasi, maka 

dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan alam yang berdampak pada 

hilangnya pertanian Pesisir Kulon Progo dan sekaligus mata pencaharian 

Warga Pesisir Kulon Progo sebagai Petani.  

 Penduduk Pesisir Selatan Kabupaten Kulon Progo umumnya 

berprofesi sebagai petani dan beberapa diantaranya berprofesi sebagai 
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nelayan.10 Profesi sebagai petani menjadi sarana untuk menggantungkan 

hidup dengan memanfaatkan lahan pasir sebagai tempat bercocok tanam. 

Hasil bercocok tanam di lahan pasir hanya cukup untuk menyambung 

hidup. Keadaan tersebut memaksa masyarakat pesisir untuk mencari 

pekerjaan ke kota-kota. 

 Seiring berjalannya waktu, kondisi pertanian di Pesisir Kulon 

Progo mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi ketika salah 

seorang warga pesisir membudidayakan tanaman cabai dan menunjukkan 

hasil yang baik. Keberhasilan salah seorang warga tersebut menjadi 

pemantik warga lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga Lahan 

Pesisir Kulon Progo berhasil menjadi kawasan pertanian cabai. 

 Pertanian di Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo telah 

memperlihatkan keberhasilannya dalam memproduksi hasil-hasil 

pertanian. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pasar 

Tani (Aspartan) Indonesia, Wilayah Pesisir Kulon Progo menjadi daerah 

penghasil cabai terbesar di Indonesia, dengan perputaran uang per-hari di 

wilayah tersebut mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2,7 miliar.11  

 Keberhasilan warga pesisir dalam membudidayakan tanaman 

pertanian di lahan pasir tidak lepas dari peran kelompok tani. Kelompok 
                                                            
 10 Djaka Marwasta dan Kuswaji Dwi Priyono, "Analisis Karakteristik Permukiman 
Desa-Desa Pesisir Di Kabupaten Kulon Progo", (2007), hlm. 63. Kehidupan penduduk lebih 
dominan ditopang dari sektor pertanian darat. Meskipun rumahnya berdekatan dengan laut, belum 
banyak penduduk yang dijumpai sebagai nelayan. Walaupun ada penduduk yang berprofesi 
sebagai nelayan adalah pendatang dari daerah lain seperti Cilacap. 
 
 11 Masduki Attamami (ed.), "Perputaran Uang Kawasan Pesisir Rp 1,5 miliar/hari", 
http://jogja.antaranews.com/berita/303455/perputaran-uang-kawasan-pesisir-rp15-miliarhari. 
Diakses pada Senin, 25 Februari 2013. 
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tani akan membantu petani mengenal masalah-masalah yang dihadapi dan 

memberi jalan keluar yang diperlukan. Karena itu kelompok tani harus 

bisa membangun harmoni masyarakat agar berhasil dalam pelaksanaan 

berbagai kegiatan.12  

 Meningkatnya pertanian Pesisir Kulon Progo pada beberapa 

tahun terakhir mulai terusik dengan ditemukannya pasir besi di daerah 

lahan pantai. Beberapa perusahaan tambang dan pemerintah pun 

berencana untuk merubah kawasan pesisir menjadi lahan tambang pasir 

besi. Kondisi tersebut membuat kelompok tani berusaha menghimpun diri 

membentuk paguyuban dalam upaya mempertahankan hak petani pesisir 

atas lahan yang menjadi sumber penghidupan warga. 

 Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

pemberdayaan masyarakat melalui upaya pemanfaatan lahan pasir tandus 

menjadi lahan pertanian yang subur. Fokus pengamatan lebih ditekankan 

pada strategi paguyuban petani dalam mendampingi Petani Pesisir Kulon 

Progo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana usaha peningkatan pertanian di Kawasan Pesisir Selatan 

Kulon Progo melalui pemanfaatan lahan pasir pantai ? 

2. Bagaimana peran paguyuban petani dalam mendampingi petani di 

Pesisir Kulon Progo ? 

 
                                                            
 12 L. Suhardiyono, Penyuluhan Petunjuk bagi Penyuluh Pertanian (Jakarta: Erlangga, 
1992), hlm. 27. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan usaha peningkatan pertanian di Kawasan Pesisir 

Selatan Kulon Progo melalui pemanfaatan lahan pasir pantai. 

2. Mendeskripsikan peran paguyuban petani dalam mendampingi petani 

di Pesisir Kulon Progo.  

E. Kegunaan Penelitian 

 Memanfaatkan lahan pesisir pantai sebagai lahan pertanian 

merupakan suatu usaha yang baik. Usaha pemanfaatan lahan kritis tersebut 

justru mampu menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri melalui usaha 

bercocok tanam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat guna menambah wacana dan mengembangkan khasanah ilmu 

pengetahuan. Melalui usaha pengelolaan lahan kritis menjadi lahan 

pertanian produktif sehingga terwujud kemandirian dan keberdayaan 

masyarakat petani pesisir. 

 Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan 

manfaat bagi calon pengembang masyarakat yang akan terjun di 

masyarakat. Pengembang masyarakat dapat mencetuskan konsep 

pemanfaatan lahan tidur sebagai salah satu usaha pemberdayaan 

masyarakat. Bagi pemerintah juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

memutuskan kebijakan yang mengarah pada strategi pembangunan 

berkelanjutan melalui pemanfaatan lahan pesisir pantai. 
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F. Kajian Pustaka 

 Guna mengetahui keaslian hasil penelitian ini, maka perlu 

disajikan penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus penelitian ini. 

Penelitian tersebut yakni : 

1. Miftachul Ma’rifah, meneliti tentang Pendampingan Masyarakat 

Petani Oleh Paguyuban Petani Sumbing Inti Di Desa Bandongan 

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Fokus kajiannya adalah 

eksistensi Paguyuban Petani Sumbing Inti dan konsistensi 

perjuangannya dalam melaksanakan pendampingan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitiannya dilakukan 

dengan menggunakan metode natural. Hasil penelitiannya adalah 

partisipasi masyarakat Bandongan terhadap pelaksanaan 

pendampingan yang dilakukan oleh Paguyuban Petani Sumbing Inti 

meliputi partisipasi berupa pikiran, dukungan dan pelaksanaan. 

Sedangkan upaya pendampingan yang dilakukan oleh Paguyuban 

Petani Sumbing Inti, menggunakan metode melakukan perubahan dari 

dalam bersama masyarakat dan melakukan pendampingan. 

Pendampingan tersebut meliputi: a) Pendampingan penguatan 

organisasi (musyawarah untuk mufakat, membedah realitas, 

memperkuat organisasi dan advokasi). b) Pendampingan penguatan 

usaha (analisis potensi dan kelayakan usaha, managemen organisasi 

usaha, akses modal, produksi, pemasaran dan jaringan pasar). c) 
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Memanfaatkan SDA, SDM dan sosial ekonomi masyarakat. d) 

Pendampingan berkelanjutan.13 

2. Tafrikhan, meneliti tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Petani Oleh Kelompok Belajar Mandiri Desa (KBMD) Telecenter E-

Pabelan (Studi Kasus di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid 

Kabupaten Magelang). Fokus kajiannya adalah pengelolaan 

masyarakat petani melalui proses pemberdayaan ekonomi masyarakat 

petani dan kegiatan pinjaman permodalan bagi masyarakat petani di 

Desa Pabelan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitiannya yakni proses pemberdayaan ekonomi masyarakat 

petani oleh Kelompok Belajar Desa Mandiri (KBMD) Telecenter E-

Pabelan melalui strategi pendampingan guna peningkatan produksi 

pertanian dilakukan secara bertahap dan berjalan setiap hari. Mulai 

awal perencanaan, pelaksanaan, hingga masa panen. Hasil dari proses 

tersebut belum maksimal pada percobaan penanaman beberapa 

tanaman pertanian, namun demikian petani dapat memperoleh ilmu 

pertanian baru dan langkah preventif atau pencegahan dari hal-hal 

yang menyebabkan hasil pertanian berkurang. Respon masyarakat 

dengan adanya pemberdayaan tersebut secara umum sangat positif, 

                                                            
 13 Miftachul Ma'rifah, Pendampingan Masyarakat Petani Oleh Paguyuban Petani 
Sumbing Inti Di Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, skripsi 
(Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 68-71. 
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terlihat dari adanya keaktifan dan partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut.14   

3. M. Yunus, meneliti tentang Pemberdayaan Anggota Kelompok Tani 

Silayur Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon 

Progo. Fokus kajiannya adalah konsep dan strategi pemberdayaan 

anggota Kelompok Tani Silayur Temon Kulon Progo. Penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan post-positivistik. Hasil penelitiannya 

adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Silayur 

Desa Kaligintung dilakukan dengan  cara kolektivitas. Kegiatan 

pemberdayaan tersebut meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya.15 

 Beberapa penelitian di atas adalah objek dan fokus kajiannya 

sama dengan penelitian ini. Namun demikian, penelitian tentang 

pemberdayaan masyarakat melalui upaya pemanfaatan lahan pasir tandus 

menjadi lahan pertanian yang subur masih layak untuk diteliti. Karena 

sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti belum ditemukan hasil 

penelitian yang membahas permasalahan tersebut. 

 Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat 

melalui upaya pemanfaatan lahan pasir tandus menjadi lahan pertanian 

yang subur. Pemberdayaan yang dipotret mengarah pada pengelolaan 

                                                            
 14 Tafrikhan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Oleh Kelompok Belajar 
Mandiri Desa (KBMD) Telecenter E-Pabelan (Studi Kasus di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid 
Kabupaten Magelang, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 
85-86. 
 
 15 M. Yunus, “ Pemberdayaan Anggota Kelompok Tani Silayur Di Desa Kaligintung 
Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan 
Kalijaga, 2008), hlm. 72-73. 
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lahan pasir tandus sebagai upaya meningkatkan kehidupan masyarakat 

pesisir. 

G. Kerangka Teori 

1. Tata Guna Lahan Pesisir Pantai Sebagai Lahan Pertanian 

 Menurut Ongkosongo sebagaimana yang dikutip oleh Ricky 

Rositasari mengungkapkan bahwa aspek utama yang menjadi pemicu 

perubahan wilayah pesisir adalah proses anthropogenik dan alamiah. 

Pelabuhan, marina, taman rekreasi, tambak ikan dan udang, 

perumahan, industri, pembangkit listrik, pertambangan serta daerah 

tempat nelayan tradisional berlabuh merupakan contoh perubahan 

antrophogenik. Sedangkan proses alamiah dipengaruhi oleh tsunami, 

sedimentasi alamiah dan abrasi.16  

 Pemanfaatan lahan pesisir pantai menjadi lahan pertanian 

merupakan suatu perubahan anthropogenik. Pengetahuan yang lengkap 

mengenai upaya pengelolaan tanah menjadi sangat penting untuk 

pemanfaatan tanah yang sebaik-baiknya. Perubahan tersebut dilakukan 

guna memanfaatkan lahan pesisir pantai yang identik dengan lahan 

kritis menjadi lahan yang memiliki tata guna yang luas bagi kehidupan 

masyarakat setempat. 

 

 

 
                                                            
 16 Ricky Rositasari, Indonesia Menuju Managemen Wilayah Pesisir Terintegrasi, 
Balitbang Oseanografi LIPI. Vol. XXVI: 2 (2001). 
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2. Pemberdayaan Petani Melalui Usaha Pertanian 

a. Pemberdayaan Petani 

 Pemberdayaan merupakan usaha membangun daya 

dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk 

mengembangkannya, dan diikuti dengan memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat.17 Dari pengertian pemberdayaan di 

atas Perkins dan Zimmerman yang dikutip oleh Muslim 

merumuskan dua pokok pikiran penting, yakni: Pertama, 

menciptakan suasana yang memungkinkan potensi yang terdapat di 

masyarakat supaya bisa berkembang. Kedua, memperkuat potensi 

atau daya yang telah masyarakat miliki.18  

 Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan 

ekonomi sebab sebagian besar penduduk di negara-negara 

berkembang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut 

temasuk Indonesia. Para petani di Negara Sedang Berkembang 

(NSB) tidak hanya berproduksi untuk kebutuhan mereka saja, akan 

tetapi mereka juga berproduksi untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk perkotaan. Jika pangsa (share) penduduk perkotaan 

terhadap penduduk keseluruhan meningkat, maka produktivitas 

                                                            
 17 Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan 
Pemerataan, (Jakarta: Pustaka Cesindo, 1996), hlm. 145. 
 
 18 Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra 
Biru, 2012), hlm.15-16. 
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para petani pun harus meningkat. Sektor pertanian memiliki 

peranan yang penting dalam menyediakan input yaitu tenaga kerja 

bagi sektor industri dan sektor-sektor modern lainnya. Sebagian 

besar (70 persen atau lebih) penduduk di sektor pertanian 

merupakan sumber utama bagi  kebutuhan tenaga kerja di sektor 

perkotaan.19  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pemberdayaan petani merupakan upaya terencana yang 

dilakukan oleh petani dengan dukungan kelompok tani untuk 

memperbaiki kehidupannya. Perbaikan kehidupan petani tersebut 

dilakukan dengan mengoptimalkan daya yang telah petani miliki. 

Kekuatan petani menjadi modal utama dalam mewujudkan 

kemandirian petani setempat. 

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

 Menurut Putnam seperti dikutip oleh Ife dan Tesoriero, 

pengembangan masyarakat melibatkan pengembangan modal 

sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan 

masyarakat, dan membantu masyarakat untuk saling melakukan 

komunikasi dengan cara yang mengarah pada dialog yang sejati, 

pemahaman, dan aksi sosial. Pengembangan masyarakat sangat 

                                                            
 19 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan edisi 5, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan 
Percetakan (UPP) STIM YKPN, 2010), hlm. 405-406. 
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diperlukan untuk mencapai pembentukan struktur dan proses level 

masyarakat yang baik dan langgeng.20  

 Dalam buku yang sama Ife dan Tesoriero juga 

mengungkapkan strategi pemberdayaan kelompok yang dirugikan 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:21  Pertama, kebijakan 

dan perencanaan. Pemberdayaan melalui kebijakan dan 

perencanaan dapat dicapai dengan mengembangkan atau 

mengubah berbagai struktur dan lembaga guna mewujudkan akses 

yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 

Kedua, aksi sosial dan politik. Pemberdayaan melalui aksi sosial 

dan politik menekankan pada pentingnya perjuangan dan 

perubahan politik untuk meningkatkan kekuasaan yang efektif. 

Ketiga, pendidikan dan penyadar-tahunan. Pemberdayaan melalui 

pendidikan dan penyadar-tahunan dicapai dengan suatu proses 

edukatif untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. 

c. Usaha pertanian 

  Usaha Pertanian meliputi beberapa aspek, yakni: 1) 

Mendidik para petani agar dapat berpikir dalam menciptakan suatu 

                                                            
 20 Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development : Alternatif Pengembangan 
Masyarakat di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 363. 
 
 21 Ibid., hlm. 147-148. Penerapan pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik 
bergantung pada pemahaman mengenai kekuasaan dalam proses politik (pluralis, elite struktural). 
Namun hal tersebut menekankan pada pendekatan aktivis dan berupaya memungkinkan 
masyarakat meningkatkan kekuasaannya melalui bentuk aksi langsung, atau memperlengkapi 
mereka agar lebih efektif dalam arena politik. 
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gagasan yang bisa menguntungkan usaha taninya, dan mendidik 

petani agar mampu mengambil sikap atau keputusan yang tegas 

dan tepat didasarkan dengan pertimbangan yang ada. 2) Membantu 

petani dalam menetapkan kredit yang akan dipinjam sekaligus 

dengan cara-cara pengembaliannya. Selain itu, bila ternak dan ikan 

memiliki pengaruh dalam produksi usaha taninya, dapat juga 

dimasukkan dalam rencana usaha tani seperti pada petanamannya. 

3) Membantu para petani dalam memperinci secara jelas, 

kebutuhan sarana produksi yang diperlukan seperti: bibit unggul, 

pupuk, obat-obatan, serta mengenai pengetahuan petani terhadap 

informasi pasar yang terjadi di daerahnya.22 

3. Peran Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengertian Fasilitator 

 Istilah fasilitator dapat diartikan sebagai pekerja atau 

pelaksana pemberdayaan masyarakat. Lippit (1958) dan Rogers 

(1983) sebagaimana yang dikutip oleh Mardikanto menyatakan 

bahwa fasilitator merupakan agen perubahan (change agent), yakni 

seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan 

masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mempengaruhi proses 

                                                            
 22 Entang Sastraatmadja, Ekonomi Pertanian Indonesia Masalah, Gagasan dan 
Strategi, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 54. 
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pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima 

manfaat dalam mengadopsi inovasi.23 

b. Peran Fasilitator 

 Dalam perkembangannya peran fasilitator atau yang 

kerap disebut sebagai penyuluh yakni, menyampaikan inovasi dan 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

penerima manfaatnya, tetapi harus mampu menjadi jembatan 

penghubung antara pemerintah atau lembaga pemberdaya 

masyarakat yang diwakili dengan masyarakatnya, baik dalam hal 

menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus 

diterima dan harus dilaksanakan oleh masyarakat, maupun untuk 

menyampaikan umpan-balik atau tanggapan masyarakat kepada 

pemerintah atau lembaga pemberdayaan yang bersangkutan.24  

 Mardikanto (2003) mengungkapkan beragam peran 

fasilitator pemberdayaan masyarakat, meliputi peran edukasi, 

diseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, advokasi, supervise, dan 

pemantauan (monitoring) dan evaluasi.25 

 

 

                                                            
 23 Totok Mardikanto, Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat Acuan Bagi Aparat 
Birokrasi, Akademisi, Praktisi, dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat, (Surakarta: 
UNS Press, 2010), hlm. 159. 
 
 24 Ibid., hlm. 160-161. 
 
 25 Ibid., hlm. 163-164. 
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1) Peran Edukasi 

 Peran edukasi yaitu berperan sebagai pendidik dalam 

arti untuk mengembangkan proses belajar-bersama penerima 

manfaatnya, dan menanamkan pentingnya belajar sepanjang 

hayat kepada masyarakat penerima manfaatnya. Ife dan 

Tesoriero mengungkapkan implementasi edukasi melalui 

pemberian gagasan-gagasan peningkatan kesadaran, membantu 

masyarakat memahami masyarakat dan struktur opresi, 

memberikan masyarakat kosakata dan keterampilan untuk 

bekerja menuju perubahan yang efektif.26  

 Proses balajar sosial menghasilkan pengetahuan lokal 

dan kearifan lokal. Keseluruhan mekanisme yang dilakukan 

berulang dan terpola merupakan bagian dari proses bekerja 

sambil belajar atau proses belajar masyarakat. Hasil dari proses 

belajar tersebut adalah kapasitas masyarakat yang semakin 

berkembang, serta tumbuh dan berkembangnya pengetahuan 

dan kearifan lokal masyarakat.27 

 

 

 

                                                            
 26 Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development : Alternatif Pengembangan 
Masyarakat di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 148. 
   
 27 Soetomo, Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk 
Berkembang secara Mandiri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 84-85. 
 



21 
 

2) Peran diseminasi inovasi 

 Peran diseminasi inovasi yaitu menyebarluasan 

informasi atau inovasi dari luar kepada masyarakat penerima 

manfaatnya atau sebaliknya. 

3) Peran Fasilitasi 

 Peran fasilitasi yakni memberikan kemudahan dan 

menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh 

penerima manfaat. Disamping fasilitasi juga memiliki peran 

mediasi atau perantara antar pemangku kepentingan 

pembangunan. 

 Fasilitasi yaitu memberikan kemudahan dan 

menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh 

penerima manfaat.28 Pengertian peran fasilitasi lebih jauh 

diungkapkan oleh Parsons, Jorgensen dan Hernandez dalam 

Suharto yaitu memfasilitasi atau memungkinkan masyarakat 

agar mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan 

disepakati bersama.29 

4) Peran Konsultasi 

 Peran konsultasi yakni sebagai penasehat atau 

pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh 

                                                            
 28 Ibid.. 
 
 29 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 
98.  
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masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan 

yang lain. Sebagai penasehat, fasilitato tidak memutuskan 

sendiri apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi 

masyarakatlah yang harus membuat keputusan bagi 

kepentingan mereka sendiri. 

5) Peran Advokasi 

 Peran advokasi yakni memberikan bantuan terkait 

pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada 

kepentingan masyarakat penerima manfaat. advokasi lebih 

lanjut diungkapkan oleh Suharto, yakni pembela (advokat) 

seringkali harus berhadapan dengan sistem politik dalam 

menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan 

masyarakat.30  Istilah advokasi berkembang menjadi bagian 

dari kosakata baru di lingkungan aktivis lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (NGO).31   

                                                            
 30 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 
102. Fasilitator seringkali harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin 
kebutuhan dan sumber yang diperlukan masyarakat untuk tujuan pengembangan. Ketika 
kebutuhan dan sumber yang dibutuhkan tersebut sulit dijangkau oleh masyarakat, maka seorang 
fasilitator harus memainkan perannya sebagai pembela. 
 
 31 Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi 
Irigasi, (Bandung: Akatiga, 2006), hlm. 12-13. Perdebatan mengenai konsep advokasi mulai 
muncul ketika kerja-kerja litigasi diklaim sebagai kerja advokasi, oleh sebab itu banyak kritik yang 
mengatakan bahwa kerja advokasi bukan sekedar proses litigasi di pengadilan, akan tetapi lebih 
luas dari itu. Istilah advocaat atau advocateur dalam bahasa Belanda berarti pengacara atau 
pembela hukum. Dalam bahasa Inggris yang dikuti dari “The Heritage Dictionary of Current 
English” advokasi (to advocate) bukan hanya berarti membela (to defend), namun juga 
mendukung (to promote). Advokasi litigasi tentu saja tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari 
perubahan sosial. Pertama, advokasi litigasi bersifat sangat kasuistik dan sangat ditentukan oleh 
perkara yang masuk ke pengadilan. Kedua, advokasi dalam bentuk litigasi sangat kecil 
kemungkinannya untuk melibatkan korban dalam proses dan upaya pembelaan yang sedang 
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 Advokasi adalah upaya yang ditujukan untuk 

melakukan perubahan sosial (social transformation). 

Topatimasang seperti dikutip oleh Makinuddin dan Sasongko, 

secara eksplisit menyebutkan bahwa advokasi bisa diartikan 

sebagai suatu kegiatan mendesak terjadinya perubahan sosial 

secara bertahap melalui serangkaian perubahan kebijakan. 

Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa advokasi adalah 

bentuk gerakan sosial yang bekerja untuk perubahan 

kebijakan.32    

6) Peran Supervisi 

 Peran supervisi yakni sebagai supervisor pelaksanaan 

kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang 

ditawarkan atau dilaksanakan oleh masyarakat penerima 

manfaatnya. 

7) Peran Pemantauan (monitoring) dan evaluasi 

 Peran pemantauan (monitoring) dan evaluasi yaitu 

melakukan pengamatan, pengukuran, dan penilaian atas proses 

pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan baik 

selama kegiatan masih dilaksanakan, maupun pada saat 

sebelum dan setelah kegiatan dilakukan. 

                                                                                                                                                                   
dilakukan oleh pembela. Ketiga, alat analisis yang dipakai oleh pembela dalam proses advokasi 
litigasi tidak memungkinkan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh 
korban pembangunan. Keempat, advokasi dalam bentuk litigasi dianggap sebagian pihak dapat 
mereduksi persoalan social yangh sedang dihadapi oleh korban kebijakan.  
 
 32 Ibid., hlm. 31. 
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 Masyarakat melakukan evaluasi dan monitoring 

terhadap tindakan bersama yang sudah dilakukan. Evaluasi dan 

monitoring meliputi proses dan prosedur pihak yang terlibat, 

potensi sumber daya yang dimanfaatkan, institusi yang 

dijadikan sebagai media untuk memfasilitasi tindakan bersama 

tersebut, dan hasil yang diperoleh. Hasil evaluasi dan 

monitoring digunakan untuk penyempurnaan proses tindakan 

bersama. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai umpan 

balik untuk menyempurnakan dan memperbaiki tindakan 

bersama berikutnya.33 

H. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian tentang pemanfaatan lahan tidur untuk peningkatan 

usaha pertanian masyarakat di Pesisir Selatan Kulon Progo telah 

dilakukan di salah satu dusun yang berada di Kawasan Pesisir Kulon 

Progo yakni Dusun Bugel. Dusun Bugel terletak di Desa Bugel, 

Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Alasan pemilihan 

lokasi: 

a. Secara Umum 

1) Dusun Bugel berada di Kawasan Pesisir Kulon Progo. 

2) Penduduk Dusun Bugel telah melakukan pemanfaatan lahan 

kritis pantai menjadi lahan pertanian. 
                                                            
 33 Soetomo, Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk 
Berkembang secara Mandiri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 84. 
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3) Beberapa tahun terakhir pertanian cabai Dusun Bugel mampu 

mengangkat kondisi sosial-ekonomi warga pesisir. 

4) Dusun Bugel terletak tidak jauh dari rencana penambangan 

pasir besi. Bahkan lahan pesisir Dusun Bugel disinyalir 

terkandung pasir besi. 

b. Secara Khusus 

 Masyarakat Dusun Bugel telah berupaya untuk mengolah 

lahan pesisir pantai. Upaya warga Dusun Bugel tersebut mampu 

mengembangkaan kawasan pertanian di Pesisir Selatan Kulon 

Progo.  Kini sektor pertanian di Pesisir Kulon Progo berhasil 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian tentang pemanfaatan lahan tidur sebagai upaya 

peningkatan usaha pertanian masyarakat Pesisir Kulon Progo 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Alasannya adalah 

pertama, pendekatan ini bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada 

proses dari pada hasil. Oleh karena itu, peneliti memiliki peluang 

dalam mengungkap peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di lapangan. 

Kedua, pendekatan ini mampu mengakrabkan hubungan dengan 

subjek-subjek sasaran penelitian. Saat berpartisipasi lama guna 

melakukan pencatatan fakta-fakta di lapangan. Ketiga, pendekatan ini 

mampu menetapkan batas penelitian terkait fokus yang dikaji. 

Keempat, pendekatan ini mampu memberikan kesempatan untuk 
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menemukan kondisi-kondisi nyata dilapangan sebagai bentuk 

perkembangan sejarah guna mengembangkan teori yang sudah ada.  

3. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian pada penelitian kualitatif disebut dengan 

informan. Menurut Moleong, informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar 

penelitian.34  

 Menurut Spradley yang dikutip Basrowi dan Suwandi, dalam 

menentukan subjek penelitian yang baik terdapat syarat-syarat yang 

perlu diperhatikan. Syarat-syarat tersebut yakni mereka yang telah 

cukup lama berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian 

penelitian, terlibat penuh dalam kegiatan yang menjadi kajian 

penelitian, dan memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.35  

Subjek penelitian tentang pemanfaatan lahan tidur sebagai upaya 

peningkatan usaha pertanian masyarakat Pesisir Kulon Progo meliputi: 

pengurus paguyuban petani dan warga petani di Dusun Bugel. 

4. Dimensi Penelitian 

 Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini, mengkaji 

faktor-faktor sebagai berikut: 

 

                                                            
 34 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 
2010), hlm. 132. 
 
 35 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 
2008), hlm. 188. 
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a. Petani Pesisir Pantai 

 Petani pesisir pantai merupakan orang-orang yang 

melakukan kegiatan bercocok tanam atau bertani di lahan pasir 

pantai. Mereka bertempat tinggal tidak jauh dari lokasinya 

bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam dilakukan sebagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu mereka 

disebut petani pesisir pantai. 

 Pada penelitian ini akan melihat upaya petani pesisir 

dalam mengelola lahan kritis pantai menjadi lahan pertanian. 

Pertanian cabai menjadi tanaman yang diunggulkan disamping 

juga terdapat tanaman sayur dan tanaman buah. Pertanian Pesisir 

Kulon Progo menunjukkan keberhasilannya pada beberapa tahun 

terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh harga cabai yang 

menjanjikan petani pesisir.  

b. Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai sebagai Upaya Peningkatan 

Usaha Pertanian 

 Lahan pesisir pantai adalah lahan tandus yang tidak bisa 

digunakan untuk lahan pertanian produktif. Pemanfaatan lahan 

pesisir pantai merupakan salah satu upaya mengelola lahan tandus 

supaya bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Lahan Pesisir 

Kulon Progo juga tidak lepas dari sentuhan pengelolaan lahan yang 

dilakukan oleh warga pesisir. 
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 Titik tekan penelitian ini adalah peningkatan 

perekonomian warga pesisir melalui pemanfaatan lahan pasir 

pantai. Strategi yang dilakukan dalam memanfaatkan lahan pesisir, 

yakni dengan mengolah lahan tandus pesisir dengan menggunakan 

teknologi terapan. Teknologi terapan tersebut merupakan teknologi 

yang sangat sederhana tanpa memerlukan banyak biaya. Sehingga 

para petani pesisir berusaha memanfaatkan lahan tersebut untuk 

usaha pertanian mereka.  

c. Ancaman Penambangan Pasir Besi terhadap Pertanian Pesisir 

 Ditemukannya pasir besi di lahan pesisir pantai selatan 

memberikan kabar baik bagi beberapa perusahaan pertambangan 

dan sebagian pihak pemerintah. Pemerintah dan perusahaan 

tambang berencana untuk menambang pasir besi di lahan pesisir 

selatan dengan alasan pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Kabar tentang penambangan pasir besi justru membuat 

keresahan bagi petani pesisir. Penambangan Pasir besi 

dikhawatirkan akanmerenggut sumber penghidupan warga pesisir. 

Oleh karena itu warga pesisir berusaha untuk mempertahankan hak 

dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. 

d. Paguyuban Petani Lahan Pantai 

 Paguyuban petani lahan pantai adalah kumpulan 

kelompok tani lahan pantai yang memiliki komitmen untuk 
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memperjuangkan kehidupan kaum tani pesisir. Paguyuban petani 

lahan pantai menjadi sebuah media bagi kelompok tani untuk 

saling  bertukar informasi atau bermusyawarah. Melalui paguyuban 

petani lahan pantai permasalahan yang dihadapi petani dapat 

dimusyawarahkaan untuk menemukan pemecahan masalah secara 

bersama. 

 Penelitian ini menekankan pada peran paguyuban petani 

lahan pantai dalam mendampingi petani pesisir. Peran tersebut 

meliputi peran pendampingan petani dalam meningkatkan usaha 

pertanian dan peran dalam menghadapi rencana penambangan 

pasir besi. 

e. Hasil Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Meningkatkan 

Pertanian Warga Pesisir 

 Usaha pengelolaan lahan tidur pesisir pantai 

menghasilkan kawasan pertanian produktif. Kawasan pertanian 

tersebut dapat dimanfaatkan warga pesisir untuk bercocok tanam. 

Melalui usaha bercocok tanam warga pesisir menggantungkan 

hidupnya. 

 Beberapa tahun terakhir pertanian pesisir pantai 

menghasilkan produksi pertanian cabai. Warga pesisir pantai 

memperoleh keuntungan dari hasil panen cabai. Keuntungan yang 

diperoleh warga dari upaya bertani cabai telah membawa 

kesejahteraan bagi petani pesisir. 
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5. Data dan Sumber Data 

 Data dan sumber data yang telah digali pada penelitian ini, 

digambarkan pada tabel berikut: 

No Masalah 
yang 

Diajukan 

Data yang 
Dibutuhkan 

Metode 
Pengump
ulan Data 

Sumber 
Data 

1 Peningkatan 
usaha pertanian 
melalui 
pemanfaatan 
lahan kritis 
pesisir pantai 

a. Latar belakang 
tercetusnya usaha 
pengolahan lahan 
kritis menjadi lahan 
pertanian 

b. Strategi dalam 
mengorganisir 
masyarakat untuk 
berperan dalam upaya 
pemanfaatan lahan 
kritis 

c. Strategi pertanian 
yang diterapkan di 
lahan pesisir pantai 

Wawancara, 
observasi 
dan 
dokumentasi 

Pengurus 
paguyuban 
petani dan 
petani 
pesisir 

2 Peran paguyuban 
petani lahan 
pantai 

a. Strategi paguyuban 
petani lahan pantai 
dalam melakukan 
pendampingan 
masyarakat pesisir 

b. Kontribusi paguyuban 
petani lahan pantai 
dalam mendukung 
eksistensi usaha 
pertanian masyarakat 
pesisir 

Wawancara 
dan 
observasi 

Pengurus 
paguyuban 
dan petani 
pesisir 

3 Hasil 
pemanfaatan 
lahan pesisir 
pantai menjadi 
lahan pertanian 

Strategi pemasaran hasil 
pertanian 

Wawancara 
dan 
observasi 

Pengurus 
paguyuban 
dan petani 
pesisir 

 

6. Teknik Sampling 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara purposive sampling (sampel bertujuan) dengan melakukan seleksi 

kasus untuk dikaji secara mendalam. Strategi yang digunakan adalah 

pengambilan sampel bola salju (snowball sampling). Alasannya, 
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pengambilan sampel bola salju biasanya mampu melacak informasi 

yang kaya dari informan kunci, guna menambah informasi baru. 

 Teknik sampling pada penelitian kualitatif berbeda dengan 

teknik sampling pada penelitian non-kualitatif. Menurut Lincoln dan 

Guba sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, peneliti memulai 

dengan asumsi bahwa konteks itu kritis. Oleh karena itu, masing-

masing konteks ditangani dari segi konteksnya sendiri. Penelitian 

kualitatif erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi maksud 

sampling pada penelitian ini adalah untuk menjaring sebanyak 

mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya.36  

 Dalam penelitian ini tidak dilakukan sampel acak, melainkan 

sampel bertujuan. Informan dalam penelitian ini yakni Bapak 

Supriyadi (Ketua Paguyuban petani), Bapak Sukarman (Sekretaris 

Paguyuban Petani), Bapak Parji (Kepala Dukuh Bugel 1), Bapak 

Sunarto (Kepala Dukuh Bugel 2), Bapak Hadi Suwarno (Petani Pesisir 

Bugel), dan Ibu Suratiningsih (Petani Pesisir Bugel). Bapak Iman Rejo 

(Petani Pesisir Bugel). 

7. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Basrowi dan 

Suwandi menyatakan bahwa data yang perlu dikumpulkan dalam 

                                                            
 36 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 
2010), hlm. 223-224.  
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penelitian kualitatif  meliputi data observasi, wawancara dan 

dokumentasi.37 

a. Wawancara 

 Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman 

wawancara. Pada pendekatan tersebut pewawancara membuat 

kerangka pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. 

Pelaksanaan wawancara dilakukan sacara terbuka dan urutan 

pertanyaan yang telah disusun dan diajukan sesuai dengan keadaan 

informan guna memperoleh data yang terfokus dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini diajukan kepada 

ketua PPLP-KP (Bapak Supriyadi), sekertaris PPLP-KP (Bapak 

Sukarman), kepala dukuh Dusun Bugel (Bapak Sunarto), dan para 

petani Pesisir Bugel (Mbah Hadi, Ibu Suratiningsih, Mbah Iman). 

Tujuan interview atau wawancara adalah untuk  memperoleh 

gambaran umum tentang pertanian pesisir-Kulon Progo dan 

paguyuban petani lahan pantai-Kulon Progo. Sejarah 

perkembangan paguyuban petani lahan pantai, usaha 

memanfaatkan lahan pasir pantai untuk kawasan pertanian 

produktif, dan strategi-strategi yang dilakukan dalam mendampingi 

masyarakat pesisir. 

 

                                                            
 37 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2008), hlm. 188. 
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b. Observasi 

 Proses pengumpulan data melalui observasi langsung 

dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian dan melakukan 

pengamatan tentang fenomena yang terjadi. Kemudian dilakukan 

pencatatan dari hasil melihat dan mengamati secara langsung di 

lapangan. Metode ini dimaksudkan untuk mengamati secara 

langsung tentang proses pemberdayaan para petani pesisir melalui 

pemanfaatan lahan pasir pantai sebagai pertanian cabai produktif. 

Hal-hal yang diperlukan dalam metode ini juga digunakan untuk 

memperoleh keadaan pertanian pesisir Kulon Progo, letak 

geografis, sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

memperlancar pertanian pesisir, dan keadaan kelompok 

paaguyuban petani lahan pantai-Kulon Progo. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam 

bentuk catatan dokumen yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Pada teknik dokumentasi akan diperoleh data yang lebih lengkap 

yang tidak diperoleh pada teknik wawancara dan observasi. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, data 

kependudukan Dusun Bugel 1 dan Dusun Bugel 2. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data kelompok, diantaranya struktur 

organisasi, jumlah Penduduk Pesisir Bugel, jenis pekerjaan 

mayoritas Penduduk Pesisir Bugel.  
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8. Teknik Validitas Data 

 Cara yang digunakan untuk memperoleh kredibilitas atau 

derajat kepercayaan data dalam penelitian ini adalah dengan 

triangulasi. Penelitian ini memanfaatkan teknik pemeriksaan melalui 

penggunaan sumber, metode, dan teori. Penggunaan sumber, metode, 

dan teori dapat dicapai melalui jalan, yaitu: 

a. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara. 

b. Membandingkan pernyataan orang yang disampaikan di depan 

umum dengan yang disampaikan secara pribadi. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan teori yang ada. 

9. Analisis Data 

 Bogdan dan Biklen seperti dikutip oleh Moleong menyatakan 

bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, serta 

menemukan hal penting dan hal yang dipelajari guna memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.38 Patton sebagaimana yang 

dikutip Basrowi dan Suwandi juga menyatakan bahwa analisis data 

                                                            
 38 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2007), hlm. 248. 
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adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikannya dalam suatu 

pola dan satuan uraian.39  

 Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model Miles dan Huberman, yang juga dikenal dengan analisis 

interaktif. Dalam model analisis data Miles dan Huberman terdapat 

empat langkah, yaitu: Pertama, Pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan terjun ke lapangan. Data yang diperoleh didapat dari 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua, Reduksi data. 

Reduksi merupakan sebuah proses analisis, untuk mengolah kembali 

data yang masih kasar yang diperoleh dari lapangan. Data kasar 

tersebut kemudian dipilah, dan digolongkan antara yang penting dan 

tidak penting. Bagian data yang tidak perlu kemudian dibuang. Ketiga, 

Penyajian data.Penyajian data merupakan bentuk rancangan informasi 

dari hasil penelitian di lapangan yang tersusun secara terpadu dan 

mudah dipahami. Keempat, Penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

merupakan proses terpenting dari analisis data. Pada tahap penarikan 

kesimpulan ini dilakukan pengukuran alur sebab akibat, menentukan 

kategori-kategori hasil penelitian. 

I. Sistematika Pembahasan  

 Penelitian ini membahas empat bab, masing-masing bab terdiri 

dari beberapa sub-bab yakni : 

                                                            
 39 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2008), hlm. 194. 
 



36 
 

BAB I     : Pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II    : Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum Dusun Bugel dan gambaran umum 

paguyuban petani lahan pantai kulon progo. 

BAB III   : Membahas tentang konservasi lahan tidur menjadi lahan 

pertanian produktif. Pada bab ini telah disajikan tentang 

usaha mengubah lahan tidur menjadi lahan pertanian 

prouktif, peran paguyuban petani lahan pantai-Kulon 

Progo (PPLP-KP) dalam meningkatkan pertanian 

masyarakat pesisir, peran PPLP-KP dalam menghadapi 

pertambangan pasir besi, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV   : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Pengelolaan lahan pasir pantai Kulon Progo yang awalnya tandus 

hingga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pertanian produktif, dilakukan 

oleh warga pesisir Kulon Progo sendiri. Melalui ketidaksengajaan salah 

seorang warga pesisir Kulon Progo yang melihat ada tanaman cabai yang 

tubuh bersama rerumputan. Saat itu, warga tersebut mencoba untuk 

membudidayakan tanaman cabai di lahan pasir pantai dan berhasil. 

Keberhasilannya tersebut mempengaruhi petani pesisir lain untuk ditiru 

dan diikuti. Sehingga sepanjang Pesisir Kulon Progo menjadi kawasan 

pertanian cabai produktif.  

 Upaya pengelolaan Lahan Pasir Bugel dilakukan melalui 

beberapa tahap. Beberapa tahap pengelolaan lahan tersebut yakni: (1) 

Pembersihan lahan pasir dari rumput liar. (2)  Meratakan lahan pasir pantai 

yang bergelombang agar mudah diolah. (3) Pemberian pupuk pada lahan 

pasir. (4) Pengolahan lahan yang telah dipupuk dengan cara dibajak atau 

ditraktor. Setelah tanah pasir melalui empat tahap pengelolaan tersebut, 

barulah lahan siap untuk ditanami tanaman. 

 Tanaman budidaya yang menjadi andalan di Lahan Pesisir Bugel 

adalah tanaman cabai. Adakalanya, Lahan Pasir Bugel juga ditanami buah 

dan sayuran. Beragam tanaman yang di budidayakan di Lahan Pasir Bugel 
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merupakan salah satu strategi yang dilakukan petani pesisir dalam 

memutus daur hidup hama tanaman.  

 Terdapat enam peran yang dilakukan PPLP-KP dalam 

mendampingi masyarakat pesisir. Lima peran dari enam peran yang 

dimiliki PPLP-KP mengarah pada usaha meningkatkan pertanian 

masyarakat pesisir. Sedangkan satu peran PPLP-KP mengarah pada peran 

menghadapi rencana penambangan pasir besi. Peran PPLP-KP yakni: 

1. Peran PPLP-KP dalam meningkatkan usaha pertanian 

a. Peran Edukasi 

 Peran edukasi dilakukan PPLP-KP melalui strategi 

pendampingan petani dalam mengelola pertanian pesisir. 

b. Peran Diseminasi Inovasi 

 Peran diseminasi inovasi dilakukan PPLP-KP dengan 

strategi pendampingan petani melalui pemberian informasi tentang 

pertanian. 

c. Peran Konsultasi 

 Peran konsultasi dilakukan PPLP-KP melalui strategi 

mengupayakan pupuk bersubsidi dan memperkuat organisasi 

kelompok tani yang berada di Kawasan Pesisir Kulon Progo. 

d. Peran Fasilitasi 

 Peran fasilitasi dilakukan PPLP-KP melalui upaya 

membuat jalan usaha tani, agar petani pesisir memperoleh 

kemudahan dalam mengangkut hasil panen dari lahan ke tempat 
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penjualan hasil panen. Selain itu juga melalui promosi pertanian 

pesisir melalui agenda panen raya (cabai). 

e. Peran Penghubung 

 Peran penghubung dilakukan PPLP-KP dengan strategi 

membuka pasar lelang.  Strategi tersebut PPLP-KP berupaya 

menghubungkan petani dengan dengan pembeli (industri) melalui 

sistem lelang. 

2. Peran PPLP-KP dalam menghadapi rencana penambangan pasir besi 

 Peran yang dimainkan PPLP-KP dalam menghadapi rencana 

penambangan pasir besi adalah peran advokasi. Strategi advokasi yang 

dilakukan PPLP-KP yakni dengan melakukan aksi massa seperti 

audiensi dengan para akademisi dan aksi demonstrasi untuk menuntut 

hak kaum tani. 

B. Saran  

 Harapan menuju peningkatan pertanian Pesisir Kulon Progo 

masih mengambang. Sebab, tujuan pemerintah daerah dengan petani 

pesisir tidak sejalan. Pemerintah menginginkan kesejahteraan masyarakat 

Kulon Progo melalui penambangan pasir besi. Sedangkan petani pesisir 

menginginkan kesejahteraan melalui upaya pertanian. Oleh sebab itu, 

peningkatan pertanian pesisir bergantung pada petani, paguyuban petani 

dan pemerintah. 

 Pemerintah diharapkan hadir ditengah masyarakat petani pesisir, 

mendengarkan aspirasi mereka dan serius dalam memperjuangkan aspirasi 
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petani pesisir. Pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam 

memberikan perlindungan terhadap usaha pertanian pesisir dari ancaman 

pertambangan pasir besi. Oleh karenanya, wajar jika pemerintah sebagai 

pemangku kebijakan harus mempertahankan pertanian Pesisir Kulon 

Progo melalui beberapa strategi yang diputuskan pemerintah. 

 Bagi petani pesisir dan PPLP-KP diharapkan untuk selalu 

menjalin hubungan yang harmonis sebagai modal sosial yang kuat dalam 

memperjuangkan pertanian pesisir dari ancaman penambangan pasir besi. 

Semua upaya tersebut penting dilakukan, sebab pertanian Pesisir Kulon 

Progo berperan dalam memperkuat perekonomian daerah, bahkan sektor 

pertanian menjadi primadona pembangunan di Indonesia. Semoga ke 

depan, pertanian di Indonesia menjadi lebih baik.  

 Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan usaha yang 

dilakukan petani pesisir Kulon Progo dalam mengelola lahan kritis pantai 

menjadi lahan produktif dan beberapa peran paguyuban petani lahan 

pantai – Kulon Progo (PPLP-KP). Saran bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertanian Pesisir Kulon Progo, 

untuk memperdalam lagi peran advokasi yang dilakukan oleh PPLP-KP 

dalam mempertahankan pertanian pesisir Kulon Progo beserta bentuk 

perlawanan. 
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Pedoman Wawancara 

Nama  : 

Alamat  : 

Jabatan : 

Contac Person : 

Usaha pemanfaatan lahan tidur pesisir untuk pertanian produktif. 

1. Bagaimana awal mula kondisi tanah di pesisir Kulon Progo sebelum 

dijadikan lahan pertanian? 

2. Bagaimana status kepemilikan lahan pasir pantai Kulon Progo? 

3. Apa yang mendasari pengelolaan lahan pasir pantai menjadi lahan 

pertanian? 

4. Siapa saja yang berperan dalam pengelolaan lahan pasir pantai menjadi 

lahan pertanian? 

5. Bagaimana strategi mengelola lahan pasir pantai menjadi lahan pertanian 

produktif? 

6. Apa andalan pertanian di pesisir Kulon Progo? 

7. Mengapa tanaman budidaya tersebut menjadi andalan pesisir Kulon 

Progo? 

8. Apa perbedaan antara pertanian di lahan pasir pantai dengan lahan non-

pasir? Bagaimana strategi pertanian di lahan pasir pantai ini? 

9. Bagaimana upaya pemasaran hasil pertanian pesisir ini? 

10. Bagaimana dampak pemanfaatan lahan tidur terhadap kehidupan 

masyarakat pesisir? 
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Pedoman Wawancara 

Nama  : 

Alamat  : 

Jabatan : 

Contac Person : 

Peran Paguyuban Petani Pesisir Kulon Progo 

1. Kapan paguyuban petani di pesisir Kulon Progo ini didirikan? 

2. Apa yang mendasari terbentuknya paguyuban petani pesisir tersebut? 

Jelaskan alasannya? 

3. Bagaimana tujuan didirikannya paguyuban tersebut? 

4. Siapa saja anggota yang tergabung dalam paguyuban petani pesisir 

tersebut? 

5. Apa bedanya paguyuban dengan kelompok tani? Bagaimana hubungan 

keduanya? 

6. Bagaimana peran anggota yang telah tergabung dalam paguyuban 

tersebut? Bagaimana struktur kepengurusan paguyuban tersebut? 

7. Bagaimana usaha paguyuban petani pesisir dalam mendampingi petani 

pesisir untuk meningkatkan pertanian di lahan pasir Kulon Progo? 

8. Bagaimana strategi paguyuban petani pesisir dalam melindungi usaha 

pertanian pesisir dari ancaman penambangan pasir besi Kulon Progo? 

9. Apa saja program paguyuban petani pesisir dalam meningkatkan pertanian 

pesisir Kulon Progo? 

10. Bagaimana implementasi/penerapan program-program tersebut? 
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