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LAMPIRAN 

Tabel Narasumber 

No Narasumber Nama 

1 Paguyuban Petani Lahan Pantai   Pak Widodo 

2 Solidaritas (WALHI Yogyakarta)  Mas Adi 
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Daftar pertanyaan wawancara:  

1. Mungkin sebelumnya bisa bapak menceritakan dahulu, sudah berapa lama 

bapak bertani dan tanaman apa saja yang bapak tanam? 

2. Saat bapak masih bertani, status tanah yang bapak gunakan untuk bertani 

itu bagaimana? 

3. Kalo boleh saya tahu, status tanah para petani yang menjadi tetangga 

bapak apakah seperti bapak? 

4. Saya dengar bahwa bapak hanya mendapatkan hak pakai dan bapak 

kesulitan mendapatkan hak milik, apakah benar seperti itu?  

5. Setelah ada isu bahwa tempat bertani bapak akan dibangun pabrik pasir 

besi, apa yang bapak pikirkan waktu itu? 

6. Bagaimana respon bapak mendengar isu tersebut, atau bapak pernah 

bertemu orang pemerintahan yang menjelaskan hal tersebut atau bapak 

memastikan sendiri dulu? 

7. Merunut bapak, apa ada dampak secara langsung dari pembangunan 

tersebut? 

8. Kalau boleh saya tau, siapa yang menginisiasi terbentuknya PPLP-KP? 

9. Kalau kembali ke belakang pak, munculnya PPLP-KP sebagai respon 

untuk penolakan pabrik pasir besi tersebut, apakah benar begitu? 

10. Bagaimana cara bapak untuk mengajak tetangga sesama petani yang ada di 

lingkungan bapak untuk membentuk paguyuban tersebut? 

11. Kalo boleh, bisa diceritakan sedikit apa saja yang telah dilakukan oleh 

PPLP-KP untuk menolak pasir besi tersebut? 
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12. Pada tahun 2017 telah diturusnnya perdais yang menjelaskan bahwa tanah 

bapak termasuk dalam pag, bagaimana respon bapak? 

13. Penolakan PPLP-KP terhadap pabrik besi akhir-akhir tahun ini sudah 

mulai redup karena kasus pembangunan bandara nyia. Karena kurangnya 

perhatian tersebut, apakah masih ada gerakan yang dilakukan oleh PPLP-

KP? 

14. Kalau boleh tau, Untuk sekarang ini PPLP-KP sedang melakukan 

(menyusun strategi) apa? 

15. Sampai sekarang PPLP-KP masih tetap eksis, bagaimana cara bapak untuk 

mempertahakan anggota PPLP-KP itu sendiri? 

16. Untuk akhir-akhir tahun ini, apakah PPLP-KP pernah mengalami kesulitan 

pak, bisa dari segi paguyuban maupun dalam melakukan aksinya? 

17. Apa yang menjadi motivasi bapak-bapak sekalian untuk masih bertahan di 

PPLP-KP ini? 

18. Adakah rencana kegiatan lanjutan dari PPLP-KP ini untuk selanjutnya? 

 


