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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan dapat diartikam sebagai upaya terencana dan terprogram 

yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih baik dan merupakan proses dinamis untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Proses yang dilakukan dalam rangka 

pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Dari data yang diperoleh bisa kita simpulkan bahwa perlunya tata kelola lalu 

lintas yang baik sehingga dapat mengurangi kepadatan dari kendaraan. Salah 

satunya adalah dengan pembangunan Flyover di persimpangan strategis. 

Seperti pada daerah Kabupaten Karanganyar yang saat ini telah dibangunnya 

Flyover Palur.  

Proyek pembangunan Flyover Palur terdapat di daerah Jaten, 

Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut Sekda Karanganyar Samsi pada 

Solopos.com (1/7/14), pembangunan Flyover Palur guna mendukung 

kelancaran arus lalu lintas, di pertigaan Palur yang dikenal sebagai pusat 

kemacetan terparah di Bumi Intanpari. Palur merupakan pertemuan dari 

berbagai arah yaitu Solo, Sragen, Karanganyar, dan Sukoharjo. Bisa kita sebut 

Palur merupakan daerah strategis, sehingga banyak warga yang 

menggantungkan hidupnya pada usaha yang ada di sekitar proyek 

pembangunan Flyover tersebut. 

Jalan layang (flyover) adalah model jembatan yang melintas diatas 

jalan. Jalan, baik jalan tol, jalan raya maupun jalan layang adalah sarana yang 

penting yang menunjang kehidupan manusia dan aktivitasnya juga menjadi 

tolak ukur dalam pembangunan suatu daerah bahkan Negara. Jalan layang 

(flyover) merupakan sarana yang penting dan wajib disediakan oleh 

pemerintah apabila kondisi jalan raya di suatu daerah tersebut menjadi sangat 

padat dan menimbulkan kemacetan. Menurut Undang-undang Nomor 38 

Tahun 2004, jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran 
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penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, 

pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Jalan layang (flyover) diselenggarakan antara lain adalah untuk 

memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan meningkatkan 

guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. 

Flyover Palur diresmikan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, April 

2016. Panjang flyover tersebut 650 meter. Panjang jembatan dari rel kereta api 

(KA) Palur ke arah barat mencapai 325 meter. Sedangkan panjang jembatan 

dari rel KA ke arah timur 325 meter. Lebar Flyover yang ditujukan untuk 

mengurai kemacetan di kawasan Palur itu mencapai 11 meter. Dalam tahap 

pembangunan Flyover perlu kita ketahui dampak yang terjadi pada masyarakat 

sekitar. Banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari usaha 

yang terdapat di sekitar wilayah pembangunan Flyover Palur. Dampak yang 

timbul dari warga yang menggantungkan hidupnya pada usaha di sekitar 

wilayah tesebut adalah dampak sosial ekonomi. Bagaimana keadaan 

pembangunan dan pertumbuhan sosial ekonomi yang mereka alami setelah 

adanya proyek pembangunan Flyover Palur. Pembangunan ekonomi pada 

dasarnya merupakan usaha masyarakat dalam mengembangkan kegiatan 

ekonomi dan meningkatkan produktivitasnya (Hidayat, 2012). Pertumbuhan 

ekonomi dengan meningkatkan produktivitas ekonomi memang merupakan 

bentuk pembangunan ekonomi yang dianalisis secara meluas. Dimana 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi didapatkan dari hasil peningkatan 

semua modal ekonomi yang dapat mencakup infrastruktur transportasi dan 

modal sosial lainnya. 

Mulai tahun 2011, data penduduk yang digunakan adalah data 

penduduk yang bersumber dari proyeksi penduduk hasil sensus penduduk 

2011. Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan data tersebut 

pada tahun 2015 sebanyak 856.198 jiwa, terdiri dari laki-laki 423.518 jiwa dan 

perempuan 432.680 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak 
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adalah Kecamatan Jaten, yaitu 82.659 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan 

jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 25.770 jiwa. 

Pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitasnya 

ekonomi memang merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang dianalisis 

secara meluas. Selain itu, dampak terhadap lalu lintas dari adanya flyover 

Palur ke luar daerah dapat dilalui dengan cepat dan mempermudah jalannya 

ekonomi selain itu juga dapat mengubah mata pencaharian masyarakat sekitar. 

Terutama mata pencaharian masyarakat pelaku usaha/jasa yang memiliki 

lokasi tempat usaha yang berada di sepanjang jalan layang (Flyover). Dan 

tentunya dapat merubah nilai pendapatan yang diterima oleh para pelaku 

usaha/jasa setelah adanya proyek pembangunan ini. Dimana jenis-jenis usaha 

yang berada di sepanjang jalan layang (flyover) tersebut memiliki berbagai 

macam jenis usaha dan barang dagangan yang berbeda-beda. Dan para pelaku 

usaha/jasa yang memiliki tempat usaha disini kemungkinan rata-rata banyak 

yang terkena dampak dari pembangunan ini.  

Tabel 1. Daftar jumlah Usaha / jasa di sekitar Flyover Palur 

Kecamatan Jaten 

No. Jenis-jenis usaha/jasa Jumlah 

1. Toko alat bangunan 8 

2. Bengkel Motor 23 

3. Toko furniture 11 

4. Toko kelontong 17 

5. Toko Sepeda 5 

6. Warung Makan 20 

7. Toko sarana pertanian 3 

8. Toko cat 2 

9. Toko perabotan 3 

10. Toko keramik 5 

11. Toko elektronik dan listrik 7 

12. Toko roti/bakery 1 

13. Toserba swalayan 4 

14. Toko emas  8 

15. Bank  7 

16. Pom bensin 1 

17. Toko alat-alat mobil 2 

18. Toko sport dan musik 1 
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 Total  128 

Sumber: Data Primer 2018 

Jenis dan jumlah usaha yang ada di sekitar flyover tentu nya berbeda-

beda jenis barang yang dijual, dan tentunya penghasilan yang diperoleh dari 

masing-masing usaha/jasa tersebut mengalami perubahan nilai pendapatan. 

Persepsi negatif masyarakat akan menjadi dampak yang selalu muncul dalam 

kegiatan pembangunan baik untuk pengembangan maupun pembuatan jalan 

baru. Pengembangan suatu wilayah cenderung berada pada sekitar jalan 

karena adanya akses yang lebih mudah untuk mencapai suatu lokasi. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LAYANG 

(FLYOVER) TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT 

DI KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah di 

Flyover? 

2. Bagaimana faktor perubahan sebelum dan sesudah Flyover?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dangan melihat rumusan masalah yang diterapkan  maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah di 

sekitar Flyover?. 

2. Mengetahui faktor perubahan sebelum dan sesudah Flyover? 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini sebagai bahan Skripsi untuk memenuhi persyaratan 

kelulusan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana S-1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Dapat memberikan referensi dan bahan perbandingan penelitian sejenis 

lainnya. 

3. Hasil diharapkan sebagai bahan referensi dan acuan guna memberikan 

informasi yang dibutuhkan terkait dengan materi yang akan dikaji. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1. Pembangunan 

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses 

perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik 

berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, 

para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya 

perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu 

orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, 

Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu 

kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan 

perubahan (Riyadi dan DeddySupriyadi Bratakusumah, 2005). 

Siagian (1983), dalam bukunya Administrasi Pembangunan 

mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan 

suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik 

dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu 

pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus 

berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan 

sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.” 

Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11), mengartikan 

pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut 

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, 

kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan 

mutlak.  

2. Jalan Layang (Flyover) 
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Flyover atau bisa disebut Jalan layang adalah jalan yang dibangun 

tidak sebidang melayang menghindari daerah/kawasan yang  selalu 

menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati persilangan 

kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. 

Jalan layang merupakan perlengkapan jalan bebas hambatan untuk 

mengatasi hambatan karena konflik di persimpangan, melalui kawasan 

kumuh yang sulit ataupun melalui kawasan rawa-rawa, (wikipedia 

indonesia). 

Jalan layang (flyover) merupakan sarana yang penting dan wajib 

disediakan oleh pemerintah apabila kondisi jalan raya di suatu daerah 

tersebut menjadi sangat padat dan menimbulkan kemacetan. Menurut 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan sebagai bagian prasarana 

transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, social 

budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta 

dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan layang (flyover) 

diselenggarakan antara lain adalah untuk memperlancar lalu lintas di 

daerah yang telah berkembang dan meningkatkan guna pelayanan 

distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses 

perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi 

(Suryana, 2000). 

Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11), mengartikan 

pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut 

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, 

kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan 

mutlak.  

Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, diantaranya seperti di bawah ini: 
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a. Faktor sumber daya manusia (SDM). 

Sumber daya manusia adalah suatu faktor yang penting karena 

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena SDM 

merupakan faktor yang penting dalam proses pembangunan, cepat 

atau lambatnya proses dari pembangunan sangat tergantung pada 

sumber daya manusianya yang selaku sebagai subjek pembangunan 

yang mempunyai kompetensi yang baik dan cukup memadai untuk 

melaksanakan proses dari pembangunan tersebut. 

1) Sumber daya modal. 

Dan faktor yang terakhir adalah sumber daya modal, faktor 

ini sangatlah dibutuhkan manusia dalam mengelola Sumber 

Daya Alam (SDA) dan meningkatkan kualitas dari Ilmu 

Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). Sumber daya modal ini 

misalnya berupa barang yang penting untuk perkembangan serta 

kelancaran dalam pembangunan ekomomi, sebab barang modal 

ini juga bisa meningkatkan dan memperbaiki produksi. 

2) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin kesini semakin 

pesat khususnya di bidang teknologi, hal tersebut dapat 

mempengaruhi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu 

negara, misalnya penggantian dalam menproduksi barang yang 

asalnya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah banyak 

yang menggunakan mesin yang canggih dan modern yang 

tentunya akan lebih efesien dan lebih cepat dalam menghasilkan 

produk, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan. 

 

3) Interaksi sosial 

Interaksi sosial adalah merupakan hubungan-hubungan 

sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu 

(seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 



8 
 

 
 

Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada 

kehidupan bersama. 

1.5.2 Penlitian Sebelumnya 

Untuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya penyusun 

melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang 

terkait dengan dampak pembangunan social ekonomi. 

Tabel 2. Ringkasan penelitian sebelumnya 

Nama 

Penelitian 
Judul Tujuan  Metode Hasil 

 

 

 

 

Wawan 

Kurniawan 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak social 

ekonomi 

pembangunan 

pariwisata 

Umbul 

Sidomukti 

Kecamatan 

Bandungan 

Kab. Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peluang usaha 

masyarakat sekitar 

obyek wisata 

Umbul Sidomukti 

Kab. Semarang. 

2. Peningkatan 

pendapatan yang di 

dapat oleh 

pedagang kawasan  

obyek wisata 

Sidomukti Kab. 

Semarang. 

3. Penyerapan tenaga 

kerja di daerah 

kawasan obyek 

wisata Umbul 

Sidomukti Kab. 

Semarang. 

Metode 

penelitian ini 

adalah 

analisis 

deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

menunjukkan 

peluang usaha 

disekitar obyek 

Wisata Umbul 

Sidomukti 

termasuk 

dalam kategori 

tinggi. 

Masyarakat 

sekitar 

memanfaatkan 

situasi ini 

untuk 

berdagang, jasa 

tourleader 

hingga menjadi 

karyawan 

obyek 

pariwisata 

Umbul 

Sidomukti. 
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Nama 

Penelitian 
Judul Tujuan  Metode Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

Janu 

Muhammad 

(2015) 

Analisis  

dampak Sosial 

dan Ekonomi 

dalam 

Pembangunan 

Flyover Jombor 

Kabupaten 

Sleman 

1. Untuk mengetahui 

dampak sosial dan 

ekonomi yang 

ditimbulkan 

pembagunan 

Flyover Jombor 

2. Untuk mengetahui 

strategi yang 

dilakukan untuk 

mengatasi dampak 

pembangunan 

Flyover Jombor. 

Metode 

penelitan ini  

adalah 

survey dan 

obsrvasi 

1. Perlu adanya 

sinergitas 

antara warga, 

dinas, satuan 

kerja, maupun 

kontraktor 

dalam 

melaksanakan 

pembangunan 

fisik maupun 

nonfisik di 

segala bidang 

agar benar-

benar 

membawa 

manfaat dan 

dapat selesai 

tepat waktu. 

 

 

 

 

Dara Ayu 

Indraswari 

(2018) 

 

 

Analisis 

dampak 

pembangunan 

jalan layang 

(Flyover) 

terhadap 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat di 

Kecamatan 

Jaten 

Kabupaten 

Karanganyar. 

1. Mengetahui kondisi 

sosial ekonomi 

masyarakat sebelum 

dan sesudah flyover. 

2. mengetahui factor 

perubahan masyarakat 

sebelum dan sesudah 

Flyover 

Survey  Pelaku 

usaha/jasa 

yang berada di 

sekitar flyover 

merasakan 

dampak dari 

pembangunan 

flyover 

terhadap 

pendapatan 

yang mereka 

terima yang 

rata-rata 

menjadi 

berkurang. 

Diakibatkan 

karena 

berkurangnya 

pelanggan 

yang datang ke 
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Nama 

Penelitian 
Judul Tujuan  Metode Hasil 

tempat-tempat 

usaha sehinnga 

usaha yang 

mereka kelola 

menjadi sepi 

pelanggan. 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) pembangunan 

adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam 

suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material 

(termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang 

dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang 

mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. 

Pembangunan wilayah, pembangunan  infrastruktur, pembangunan 

transportasi dan pembangunan berkelanjutan dan juga pembangunan non fisik. 

Tidak hanya itu, agar pembangunan tersebut sesuai diperlukan tujuan 

pembangunan atau arah yang jelas dalam pembangunan yang tentunya dan 

intinya kepada seluruh warga negara Indonesia atau manusia di Indonesia. 

Seperti halnya dengan pengertian pembangunan dan tujuan pembangunan, 

diperlukan sebuah pertimbangan sebelum merencanakan sebuah pembangunan 

yakni ciri-ciri pembangunan tersebut, agar pada saat merumuskan sebuah 

perencanaan pembangunan, paling tidak pembangunan harus dapat meliputi 

dari seluruh ciri-ciri pembangunan. Terlebih lagi, pembangunan berkelanjutan, 

pembangunan yang sadar akan kondisi lingkungan.  

Istilah pembangunan dapat juga didefinisikan atau diberikan 

pengertian yang berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lainya, negara 

satu dengan negara lainnya. Namun secara umum terdapat kesepakatan bahwa 

pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan 

adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan 
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sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan 

meningkatkan kesejahteraan hidup. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial dan 

ekonomi yang ditimbulkan dari pembangunan flyover Palur di Kabupaten 

Karanganyar dan mengetahui pendapatan dan kerugian yang diterima 

masyarakat di kawasan pembangunan flyover Palur di Kabupaten 

Karanganyar. Penelitian ini temasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. 

 

1.7 Batasan Operasional 

1. Pembangunan dapat diartikam sebagai upaya terencana dan terprogram 

yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk 

menciptakan masyarakat yang lebh baik dan merupakan proses dinamis 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan harusnya 

diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan 

reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial  

(Todaro, 1987).  

2. Jalan layang (flyover) adalah jalan yang dibangun tidak sebidang 

melayang   menghindari daerah atau kawasan yang selalu menghadapi 

permasalahan kemacetan lalu lintas, melawan persilangan kereta api 

untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. 

3. Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan usaha masyarakat 

dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan 

produktivitasnya (Hidayat, 2012). 

4. Penduduk adalah orang-orang yang berada didalam suatu wilayah yang 

terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama 

lain secara terus menerus atau kontinu. Dalam sosiologi, penduduk 

adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang 

tertentu. 

5. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya 

pendapatan riil perkapita (Irawan, 2002: 5). 
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6. Pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut 

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, 

kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak 

(Todaro dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11). 

7. Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut 

berkaitan dengan penghasilan. Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi 

Melly G. Tan mengatakan adalah pekerjaan, penghasilan, dan 

pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan 

kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi 

(Koentjaraningrat, 1981:35). 

8. Dalam hubungannya dengan kegiatan manusia, dampak diartikan sebagai 

adanya suatu benturan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan 

pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas 

lngkungan yang baik (Soeratmo, 1988). 

9. Penetapan komponen-komponen sosial-ekonomi tidak semudah 

komponen fisika-kimia dan biologi karena sifat manusia yang dinamis 

dan setiap komponen erat hubungan dan interaksinya (Soeratmo, 1988). 

10. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh selama bekerja 

dalam waktu tertentu (Tadjuddin Noer Effendi, 1997). 

11. Wilayah adalah suatu kawasan-kawasan geografis yang dikenal secara 

luas sebagai satuan-satuan politis administratif yang dibentuk dengan 

kebijakan umum (Purwodarminto, 2000). 

12. Masyarakat adalah sejumlah atau sekelompok manusia yang mendiami 

wilayah terentu terikat oleh dasar atau pandangan hidup serta budaya 

yang sama.  

 

 


