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TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KECAMATAN 

TEMON, KABUPATEN KULONPROGO, DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

Abstrak  

 

Pembangunan bandara yang dibangun pada beberapa desa di kecamatan temon  

yaitu: Desa Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo dan Glagah menimbulkan 

pengaruh yang cukup besar antara lain pada perubahan penggunaan lahan, dampak 

sosial dan ekonomi di lingkungan  masyarakat sekitarnya. Pembangunan ini 

mengkonversi lahan seluas kurang lebih 581,7 hektar terdiri atas 3.492 bidang tanah 

dan terbagi dalam 4.400 petak dan panjang landasan pacu 3.250 meter.  Perubahan 

penggunaan lahan tersebut mengakibatkan adanya perubahan luas lahan dari tiap 

jenis penggunaan lahan dengan presentase luas terdampak: Desa Palihan sebesar 

52,73%, Desa Sindutan sebesar 18,50%, Desa Jangkaran sebesar 12,41%, Desa 

Kebonrejo sebesar 18,77% dan Desa Glagah sebesar 46,96%. Adanya perubahan 

lahan tersebut membuat masyakarat yang tergusur harus pindah dan membangun 

kehidupan yang baru. Hal ini dimungkinkan mengakibatkan adanya perubahan 

karakteristik kehidupan serta dampak sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat 

tersebut. Permasalahan tersebut  menimbulkan tujuan penelitian antara lain untuk 

mengetahui karakteristik kehidupan masyarakat di Kecamatan Temon sebelum dan 

sesudah adanya proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta International 

Airport dan Menganalisis dampak pembangunan Bandara New Yogyakarta 

International Airport terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan 

Temon. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling melalui 

pertimbangan karakter anggota sampel masyarakat yang mengalami penggusuran 

sehingga harus pindah rumah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 

kuesioner. Pengolahan data menggunakan editing, koding dan tabulasi. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan metode analisis data statistik deskriptif serta analisis 

interaksi keruangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini antara lain : Hasil 

tabulasi berupa tabel frekuensi yang berasal dari kuesioner, tabel perbandingan 

karakteristik kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembangunan 

bandara, dan dampak positif dan negatif kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Karakteristik dominan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah jenis 

pekerjaan, karena memiliki pengaruh besar terhadap karakteristik yang lain. 

Dampak yang paling dirasakan masyarakat cederung pada dampak negatif.  

Kata kunci : Pembangunan, Masyarakat, Dampak, Karakteristik 
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Abstract 

The construction of airports built in several villages in this sub-district, namely: 

Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo and Glagah Villages which affect most of 

the changes in land, social and economic use in the surrounding community. This 

construction converts an area of approximately 581.7 hectares consisting of 3,492 

parcels of land and is divided into 4,400 plots and the runway length is 3,250 meters. 

Changes in land use resulted in changes in land area of each type of land use with 

a large percentage of affected: Palihan Village amounting to 52.73%, Sindutan 

Village at 18.50%, Jangkaran Village at 12.41%, Kebonrejo Village at 18.77% and 

Glagah Village by 46.96%. Changes in land use The change in land has forced 

displaced people to move and build new lives. This is more important than reality. 

This is a very important social life. New Yogyakarta International Airport and 

Analyzing the development of the New Yogyakarta International Airport against 

the socio-economic conditions of the people in Temon District. Sampling was done 

by purposive sampling method through a sample of community members who 

needed eviction so they had to move houses. Data collection is done by observation 

and questionnaire. Processing data using editing, coding and tabulation. The data 

obtained were analyzed by descriptive statistical data analysis methods and spatial 

interaction analysis. The results obtained from this study include: Tabulation results 

consisting of frequency tables derived from questionnaires, tables that contain the 

characteristics of the community before and after the development of the airport, 

and the results are positive and negative in terms of socio-economic community. 

The dominant characteristic that influences people's lives is the type of work, 

because it has a large influence on other characteristics. The impact that is most felt 

by the community tends to be negative. 

Keywords: Development, Society, Impact, Characteristics 

 

1. PENDAHULUAN  

Proyek pembangunan bandara yang dilaksakan oleh pemerintah pusat ini 

menjadi sorotan masyarakat luas. Bandara baru yang dibangun pada beberapa desa 

di kecamatan temon menimbulkan pengaruh yang cukup besar antara lain pada 

perubahan penggunaan lahan, dampak sosial dan ekonomi di lingkungan  

masyarakat sekitarnya. Perubahan penggunaan lahan tersebut mengakibatkan 

adanya perubahan luas lahan dari tiap jenis penggunaan lahan. Adanya perubahan 

lahan tersebut membuat masyakarat yang tergusur akibat pembangunan bandara 

harus pindah dan membangun rumah mereka yang baru. Hal ini mengakibatkan 

adanya dampak sosial dan ekonomi yang diterima oleh masyarakat tersebut.  

Kehidupan masyarakat sebelum adanya proyek pembangunan bandara 

kemungkinan cukup baik bekerja, sekolah, serta melakukan aktivitas normal seperti 
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biasanya, tetapi setelah adanya proyek pembangunan bandara dimungkinkan 

kehidupan mereka berubah. Berpindahnya tempat tinggal membuat awal dari 

berubahnya kehidupan sehari-hari, misalnya saja mereka harus menyesuaikan 

dengan tempat tinggal dan lingkungannya yang baru. 

Permasalahan pembangunan yang terjadi menimbulkan minat peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan tujuan untuk  mengetahui karakteristik kehidupan 

masyarakat di Kecamatan Temon sebelum dan sesudah adanya proyek 

pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport dan menganalisis 

dampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Temon.  

Permasalah  pembangunan bandar udara NYIA di Kecamatan Temon yang 

memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar membuat 

ketertarikan untuk dilakukan penelitian, maka dari itu penulis tertarik untuk 

membuat judul “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN 

BANDARA NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT TERHADAP 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMON, KABUPATEN 

KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Penelitian dengan metode survei dicirikan dengan adanya sampel untuk mewakili 

populasi. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. 

Dalam penelitian yang dijadikan sampel penelitian yaitu masyarakat yang 

mengalami penggusuran sehingga harus pindah rumah. Jumlah sampel minimal 

adalah 44 orang dari keseluruhan jumlah masyarakat yang terkena dampak 

pembangunan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

antara lain observasi dan daftar pertanyaan (kuesioner). Metode analisis data 

dilakukan dengan metode analisis data statistik deskriptif dan analisis interaksi 

keruangan.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil tabulasi berupa tabel frekuensi yang berasal dari kuesioner  

Tabel 3.1. Tingkat pendidikan terakhir mempengaruhi tingkat pendidikan anak 

Sumber : Pengolahan data primer  

Dapat dilihat dati Tabel 3.1 bahwa sebagian besar responden yang 

mengalami penggusuran atau terkena dampak pembangunan bandara menyadari 

pentingnya pendidikan untuk anaknya di masa depan dengan presentase sebesar 

78% atau 36 dari 46 responden keseluruhan. Sebagian responden lainnya 

berpendapat bahwasannya pendidikan tergantung pada anaknya dan tidak 

memaksakan jika anaknya tidak mau ataupun tidak mampu, jadi harus sesuai 

dengan kemauan dan kemampuan anak masing-masing.  

Tabel 3.2. Pembangunan bandara dapat merubah nasib pendidikan anak-anak 

Tingkat pendidikan terakhir 

mempengaruhi tingkat pendidikan anak 

Frekuensi 

(jiwa) 

Presentase  

(%) 

Ya, karena pendidikan penting bagi masa 

depan 

36 78 

Tidak, karena kemampuan anak masing-

masing 

2 4 

Mungkin, tergantung kesadaran dari anak 3 7 

Lainnya  5 11 

Jumlah 46 100 

Pembangunan bandara dapat merubah 

nasib pendidikan anak-anak 

Frekuensi 

(jiwa) 

Presentase 

(%) 

Ya, karena adanya uang ganti rugi yang 

dijadikan tabungan untuk pendidikan anak-

anak sampai perguruan tinggi 

19 41 

Tidak, karena setelah lulus sekolah anak-

anak harus bekerja membantu keluarga 

9 20 

Mungkin, karena anak-anak masih kecil jadi 

belum terfikirkan 

7 15 
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Sumber : Pengolahan data primer 

Dapat dilihat dari Tabel 3.2 bahwa adanya pembangunan dapat merubah 

nasib pendidikan anak-anak, hasil presentase 41% dengan responden sebanyak 19 

dari 46 jiwa lebih memilih menabung uang ganti rugi untuk pendidikan anak-anak 

sampai perguruan tinggi karena anak-anak mereka masih banyak yang sekolah. 

Sebagian responden lainnya belum memikirkan pendidikan anaknya kedepan 

karena masih kecil, bahkan ada juga yang anaknya setelah lulus sekolah langsung 

bekerja tidak lanjut pada perguruan tinggi.  

Tabel 3.3. Perubahan pendapatan setelah adanya pembangunan bandara   

Sumber : Pengolahan data primer  

Pada Tabel 3.3. dapat diketahui bahwasannya terjadi perubahan pendapatan 

pada penduduk yang mengalami menggusuran atau terkena dampak pembangunan 

bandara. Perubahan pendapatan ini kebanyakan dipengaruhi karena mereka 

kehilangan pekerjaan dan lahan garapan yang mereka kelola setiap harinya, hasil 

pengolahan data mendapatkan presentase sebesar 37% atau 17 dari 46 responden. 

Disisi lain ada juga penduduk yang menggunakan uang ganti rugi yang diberikan 

untuk membuka usaha baru agar bisa menyambung hidup sehari-hari. 

Tabel 3.4. Pendapatan yang diperoleh setelah adanya pembangunan bandara    

Sumber : Pengolahan data primer  

Lainnya  11 24 

Jumlah 46 100% 

Perubahan pendapatan setelah adanya 

pembangunan bandara 

Frekuensi 

(jiwa) 

Presentase 

(%) 

Ya, karena uang ganti rugi yang diberikan 

digunakan untuk membuka usaha baru 

15 33 

Tidak, karena pendapatan tetap setiap bulan 13 28 

Mungkin, karena kehilangan pekerjaan dan 

lahan garapan setelah penggusuran 

17 37 

Lainnya  1 2 

Jumlah 46 100% 
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Dapat dilihat dari Tabel 4.4 hasil pengolahan data primer terdapat 

presentase 52% atau 24 dari 46 responden yang di wawancarai dilapangan 

menyatakan bahwa pendapatan mereka bertambah setelah adanya pembangunan 

bandara, hal ini berasal dari responden yang pandai dalam mengelola uang dan 

mencari celah untuk usaha baru. Sebagian yang lain ada yang pendapatannya 

berkurang karena sama sekali belum bekerja setelah adanya penggusuran, ada juga 

yang pendapatannya tetap karena tidak berkaitan dengan pembangunan bandara.  

Tabel 3.5. uang ganti rugi menambah barang-barang berharga dan kendaraan 

pribadi 

Sumber : Pengolahan data primer  

Pendapatan yang diperoleh setelah adanya 

pembangunan bandara mampu mencukupi 

kebutuhan sehari-hari 

Frekuensi Presentase 

Ya, karena pendapatan bertambah 24 52 

Tidak, karena pendapatan berkurang 11 24 

Mungkin, karena pendapatan tetap 9 20 

Lainnya  2 4 

Jumlah 46 100% 

Uang ganti rugi pembangunan bandara 

menambah barang-barang berharga dan 

kendaraan pribadi 

Frekuensi Presentase 

Ya, karena dapat membeli barang-barang 

tersebut  

36 78 

Tidak, karena uang yang diberikan tidak 

cukup  

1 2 

Mungkin, karena uang yang diberikan belum 

digunakan semuanya  

4 9 

Lainnya  5 11 

Jumlah 46 100% 
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Dari Tabel 3.5. dapat diketahui bahwasannya presentase terbesar berasal 

dari penduduk yang menggunakan uang ganti rugi untuk menambah brang-barang 

berharga dan kendaraan pribadi dengan presentase sebesar 78% atau 36 dari 46 

responden yang diwawancarai. Sebagian yang lain mengatakan uangnya belum 

digunakan semua, ada juga yang uangnya tidak cukup.  

 Tabel 3.6. kekayaan yang dimiliki setelah adanya uang ganti rugi  

Sumber : Pengolahan data primer  

Dari Tabel 3.6 hasil pengolahan data primer diperoleh presentase tertinggi 

sebesar 30% atau 14 dari 46 responden yang menyatakan memiliki kekayaan berupa 

rumah, alat elektronik, motor dan mobil setelah adanya uang ganti rugi. Terdapat 

presentase yang sama yaitu sebesar 24% atau 11 dari 46 responden, hal tersebut 

karena mereka sudah memiliki jenis barang dan kendaraan tersebut tetapi adanya 

uang ganti rugi mereka dapat menambah jumlahnya atau mengganti dengan yang 

lebih baru dan bagus.  

Tabel 3.7. pekerjaan sebelum adanya pembangunan bandara  

Sumber : Pengolahan data primer  

Kekayaan yang dimiliki setelah adanya 

uang ganti rugi pembangunan bandara 

Frekuensi Presentase 

Rumah, lahan kosong, alat elektonik, 

perhiasan, motor, mobil  

11 24 

Rumah, alat elektronik, motor, mobil 14 30 

Rumah, alat elektronik, motor 11 24 

Lainnya  10 22 

Jumlah 46 100% 

Pekerjaan sebelum adanya pembangunan 

bandara 

Frekuensi Presentase 

Pegawai Negeri Sipil 8 17 

Wiraswasta 9 20 

Petani 22 48 

Lainnya  7 15 

Jumlah 46 100% 
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Dari Tabel 3.7. dapat diketahui bahwasannya pekerjaan sebelum adanya 

pembangunan bandara responden yang bekerja sebagai petani lebih banyak dengan 

presentase sebesar 48% atau 22 dari 46 responden. Responden yang lain bekerja 

sebagai pegawai negri sipil, wiraswasta, buruh, pedagang dan lain-lain.  

Tabel 3.8. Pembangunan bandara mempengaruhi pekerjaan  

Sumber : Pengolahan data primer  

Dari Tabel 3.8 diketahui adanya pembangunan bandara mempengaruhi 

pekerjaan responden, presentase tertinggi responden mengatakan bahwa lahan 

pekerjaan ikut tergusur dengan presentase 48% atau 22 dari 46 responden. Selain 

itu responden yang lain mengatakan bahwasannya pekerjaan jauh dari 

pembangunan bandara, jadi tidak mempengaruhi pekerjaannya. Ada juga 

responden yang mengatakan adanya pembangunan bandara membuka lapangan 

pekerjaan baru karena mereka bekerja disana sebagai pekerja proyek.  

3.2 Karakteristik kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah pembangunan 

bandara. 

Tabel 3.9. Karakteristik kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah 

pembangunan bandara 

No Karakteristik Sebelum adanya 

pembangunan bandara 

Sesudah adanya 

pembangunan bandara 

Pembangunan bandara mempengaruhi 

pekerjaan 

Frekuensi Presentase 

Ya, karena lahan pekerjaan ikut tergusur  22 48 

Ya, karena adanya pembangunan bandara 

membuka lapangan pekerjaan baru 

2 4 

Tidak, karena pekerjaan jauh dari 

pembangunan bandara 

15 33 

Lainnya  7 15 

Jumlah 46 100% 
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1. Tingkat 

pendidikan  

Sebelum adanya 

pembangunan bandara 

masyarakat yang terkena 

dampak sudah sadar akan 

pentingnya pendidikan 

bagi anak-anaknya, 

sebagian besar 

mengharapkan agar 

anaknya bisa mencapai 

pendidikan sampai 

perguruan tinggi dan 

melebihi orang tuanya, 

tujuannya agar dapat 

memperbaiki ekonomi 

keluarga. Terlepas dari hal 

itu kebanyakan masih 

terbentur oleh biaya karena 

sebagian besar kurang 

mampu membiayainya, 

maka dari itu anak-anak 

mereka setelah lulus 

sekolah langsung mencari 

pekerjaan agar dapat 

membantu keluarga dan 

meringankan beban orang 

tua.    

Adanya pembangunan 

bandara merubah semua 

kehidupan masyarakat 

yang terdampak karena 

harus menyesuaikan 

dengan keadaan dan tempat 

yang baru. Sebagian 

masyarakat sadar betul 

bahwa pendidikan penting 

untuk bekal hidup. Hal 

yang mereka alami adalah 

mereka tidak mengenyam 

pendidikan tinggi sehingga 

mereka kurang menguasai 

dan memahami hal apa 

yang harus dilakukan 

kedepannya. Maka dari itu 

masyarakat yang masih 

memiliki anak usia sekolah 

sebagian besar menabung 

uang ganti rugi untuk masa 

depan pendidikan anaknya 

agar bisa lebih baik 

nantinya. 

  

2. Pendapatan  Sebelum adanya 

pembangunan bandara 

masyarakat terdampak 

memiliki pendapatan atau 

penghasilan yang cukup 

Terjadi perubahan 

pendapatan yang dialami 

oleh masyarakat yang 

terdampak khususnya 

masyarakat yang digusur 



10 
 

 
 

untuk kehidupan sehari-

harinya. Sebagian besar 

pendapatan yang mereka 

peroleh berasal dari lahan 

yang mereka garap.   

dari tempat tinggalnya 

setelah adanya 

pembangunan bandara. Hal 

ini terjadi karena lahan dan 

pekerjaan mereka ikut 

tergusur, meskipun 

demikian sebagian 

masyarakat mengatakan 

bahwa pendapatannya 

bertambah karena adanya 

uang ganti rugi dapat 

mereka gunakan untuk 

membuka usaha baru agari 

bisa menyambung hidup. 

Disisi lain ada juga yang 

pendapatannya tetap dari 

sebelum sampai adanya 

pembangunan bandara 

karena tempat kerja mereka 

jauh dari proyek 

pembangunan bandara 

tersebut. Sebagian yang 

lain pendapatannya 

berkurang karena 

kehilangan pekerjaan dan 

belum mendapatkan 

pekerjaan baru lagi.  

3. Pemilikan 

kekayaan atau 

fasilitas 

Sebelum adanya 

pembangunan bandara 

masyarakat terdampak 

Setelah adanya 

pembangunan bandara 

masyarakat yang 



11 
 

 
 

memiliki barang-barang 

berharga dan kendaraan 

pribadi yang menjadi 

kebutuhan pokok dan 

simpanan mereka seperti 

rumah, perhiasan, mobil, 

motor, lahan kosong, 

sawah dan lain-lain. Tetapi 

tidak semua masyarakat 

memiliki simpanan seperti 

perhiasan, lahan kosong 

dan sawah hanya 

masyarakat tertentu yang 

memiliki pendapatan lebih 

saja.  

terdampak kemudian 

direlokasi ke tempat baru 

dan mendapatkan uang 

ganti rugi. Adanya uang 

tersebut digunakan 

masyarakat untuk 

membangun rumah lagi 

kemudian membeli  

barang-barang berharga 

dan kendaraan pribadi 

sesuai kebutuhan. Barang-

barang berharga dan 

kendaraan pribadi tersebut 

sebenarnya sudah dimiliki 

sebelumnya tetapi mereka 

mengganti dengan yang 

lebih bagus dan baru  

bahkan nembah kendaraan 

dan barang lainnya karena 

sebagian besar memiliki 

uang lebih dari ganti rugi 

tersebut. Disisi lain ada 

juga masyarakat yang tidak 

menggunakan uang 

tersebut untuk membeli 

barang-barang lain tetapi 

dimasukkan ke bank 

sebagai deposito atau 

tabungan.  
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4. Jenis pekerjaan  Sebagian besar masyarakat 

yang terdampak 

pembangunan bandara dan 

mengalami penggusuran 

bekerja sebagai petani dan 

menggantungkan hidupnya 

pada lahan garapan yang 

mereka miliki. Tetapi ada 

juga masyarakat yang 

bekerja sebagai pegawai 

negri, wiraswasta, buruh 

dan lain-lain. Pekerjaan 

yang mereka miliki sudah 

mampu memenuhi 

kebutuhan hidup 

keluarganya walaupun ada 

juga yang hidup pas-pasan 

saja.  

Adanya penggusuran 

akibat pembangunan 

bandara membuat sebagian 

masyarakatnya kehilangan 

pekerjaan dan lahan 

garapannya karena 

sebagian besar bekerja 

sebagai petani. Oleh karena 

itu ada sebagian 

masyarakat yang sampai 

sekarang belum bekerja 

dan memiliki pekerjaan 

baru lagi. Uang ganti rugi 

yang diberikan belum 

digunakan sepenuhnya 

termasuk membeli lahan 

garapan baru karena belum 

cocok dengan tempat dan 

lahannya. Tetapi ada juga 

masyarakat yang 

pekerjaannya tetap karena 

tidak terpengaruh dengan 

pembangunan bandara.   

Sumber : pengolahan data primer 

Keempat karakteristik tersebut yang paling dominan adalah jenis 

pekerjaan, karena karakteristik yang lain seperti, tingkat pendidikan, 

pendapatan serta pemilikan kekayaan atau fasilitas berkaitan erat atau 

berpengaruh besar dengan jenis pekerjaan yang dimiliki. Jenis pekerjaan yang 

dimiliki tergantung pada tingkat pendidikan yang dimiliki, pendapatan yang 
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diperoleh tergantung dari jenis pekerjaan serta pemilikan keyaan atau fasilitas 

dapat dimiliki atau dibeli jika pendapatan lebih.  

3.3  Dampak positif dan negatif kondisi sosial ekonomi masyarakat 

Tabel 3.10. Dampak positif dan negatif kondisi sosial masyarakat 

No Kondisi Sosial Masyarakat 

Dampak positif Dampak negatif 

1.  Kondisi lingkungan lebih tertata 

rapi dan lebih bersih 

Lokasi relokasi yang berada di area 

persawahan membuat kondisi 

lingkungan cenderung panas 

2. Suasana dan keadaan lingkungan 

berbeda dari tempat yang lama  

Kondisi lingkungan yang tidak 

memungkinkan untuk memelihara 

hewan 

3. Mendapatkan tempat tinggal yang 

lebih baik dan layak  

Situasi lingkungan menjadi lebih sepi 

karena masyarakat jarang dirumah 

atau bahkan malas keluar rumah 

 Sumber : pengolahan data primer 

Tabel 3.11. Dampak positif dan negatif kondisi ekonomi masyarakat 

No Kondisi Ekonomi Masyarakat 

Dampak positif Dampak negatif 

1.  Sebagian masyarakat membuka 

usaha baru dilokasi relokasi.  

Masyarakat yang kehilangan 

pekerjaan dan tempat bekerja belum 

bisa memanfaat peluang usaha yang 

ada dilingkungan sekitar.  

2. Sebagian masyarakat 

memanfaatkan kondisi lingkungan 

yang cenderung panas untuk 

membuka warung es  

Masyarakat mendapatkan uang ganti 

rugi tetapi belum tau digunakan untuk 

apa, karena sebagian besar pekerjaan 

mereka adalah petani dan tempat 

tinggal mereka yang baru tidak 

memiliki ladang atau lahan garapan.  



14 
 

 
 

3. Masyarakat yang membuka usaha 

baru dapat memberikan peluang 

kerja bagi orang lain.  

Kondisi lingkungan yang terbatas 

Sumber Daya Alam seperti:  tanah, 

air, flora dan fauna yang tumbuh di 

atas tanah maupun di dalam lautan,  

membuat masyarakat tidak dapat 

memanfaatkannya untuk peluang 

usaha atau menambah penghasilan.   

 Sumber : pengolahan data primer  

Dampak yang dirasakan masyarakat terhadap lingkungan sekitar 

relokasi yang berbeda dengan lingkungan yang lama menyebabkan adanya 

perubahan antara lain: kondisi lingkungan lebih tertata rapi dan lebih bersih, 

serta masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik dan lebih layak. 

Perubahan tersebut merupakan bagian dari dampak positif yang dirasakan 

oleh masyarakat sekitar dari segi kondisi sosial. Hal tersebut membuat 

masyarakat harus melakukan penyesuaian kembali terhadap kehidupan 

mereka baik rumah tangga maupun antar tetangga.  

Selain itu ada juga masyarakat yang belum bisa memanfaatkan 

peluang usaha yang ada dilingkungan sekitar, karena belum memiliki 

pengalaman berwirausaha. Sebagian besar masyarakat yang direlokasi 

dulunya bekerja sebagai petani, setelah dilakukannya relokasi dan mereka 

kehilangan lahan garapan kini mereka tidak memiliki lahan untuk bekerja. 

Kondisi lingkungan yang terbatas Sumber Daya Alam seperti: tanah, air, flora 

dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, membuat 

masyarakat tidak dapat memanfaatkannya untuk peluang usaha atau 

menambah penghasilan. 

4. PENUTUP  

 

4.1 Kesimpulan 

a. Kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembangunan bandara 

berubah drastis karena harus melakukan penyesuaian dari awal.  

b. Karakteristik kehidupan masyarakat yang paling dominan adalah jenis 

pekerjaan karena berpengaruh terhadap karakteristik yang lain. 
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c. Tidak semua masyarakat dapat bekerja dibandara karena harus sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan.  

d. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan bandara 

yang paling dirasakan adalah berubahnya kondisi lingkungan dan 

masyarakat belum bisa memanfaatkan peluang usaha yang ada.  

e. Dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan bandara 

adalah sebagian masyarakat yang membuka usaha mampu memberikan 

peluang kerja bagi orang lain dan kondisi lingkungan dan tempat tinggal 

yang lebih layak.  

 

4.2 Saran  

a. Perlu diadakannya pengawasan dan pengecekan kondisi lingkungan sekitar 

oleh pihak pemerintah terkait agar masyarakat dapat diarahkan.  

b. Masyarakat tidak hanya mengandalkan penghasilan dari satu pekerjaan saja 

agar saat terjadi perubahan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan tidak terlalu 

mempengaruhi pendapatan setiap bulannya.  

c. Masyarakat yang tidak memenuhi kriteria dapat diberikan bimbingan dan 

pelatihan usaha agar bisa melatih ketrampilan dalam wirausaha. 

d. Masyarakat lebih giat lagi dalam melihat peluang usaha dan menyesuaikan 

dengan lingkungan sekitar yang baru.  

e. Masyarakat yang sudah membuka usaha supaya memberikan ilmu dan 

pengalaman yang mereka miliki kepada masyarakat yang masih bingung 

memanfaatkan peluang usaha dan menjaga lingkungan dan tempat tinggal 

agar tetap bersih dan nyaman.  
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