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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial 

dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang 

diinginkan. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek 

kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada 

level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya 

kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi (Deddy T. Tikson, 

2005).  

Perencanaan pembangunan di dunia ketiga saat ini dikenal dua tipe 

perencanaan yaitu perencaan ekonomi atau perencanaan pembangunan 

(economic/developing planning) dan perencanaan fisik (physical planning). 

Perencanaan fisik termasuk didalamnya adalah perencanaan tata guna lahan, 

perencanaan wilayah dan kota yang biasanya terkait dengan pengalokasian ruang 

suatu wilayah (Conyers dan Hill, 1984:41). 

Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon diberi nama NYIA (New 

Yogyakarta International Airport). Pembangunan bandara internasional Kulon 

Progo, bukan berarti Bandara Adisutjipto tak akan pernah lagi difungsikan, bandara 

Kulon Progo ditujukan sebagai bandara komersial, maka Bandara Internasional 

Adisutjipto selain sebagai bandara militer TNI-AU juga akan tetap digunakan 

sebagai penerbangan VIP. 

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 
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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.  

Untuk mengetahui wilayah yang terdampak dapat dilihat pada Tabel 1.1 luas desa 

menurut penggunaan lahan dan Tabel 1.2 jumlah penduduk yang ada di Kecamatan 

Temon.  

Tabel 1.1. Luas Desa Dirinci Menurut Penggunaan Lahan di Kecamatan 

Temon Tahun 2016 (Ha) 

No Nama 

Desa 

Tanah 

Sawah 

Tanah 

Kering 

Bangunan Hutan 

Rakyat 

Hutan 

Negara 

Lainnya Jumlah 

1 Jangkaran 46,00 71,70 35,43 - - 212,51 365,64 

2 Sindutan 104,75 119,98 44,08 - - 28,99 297,80 

3 Palihan 71,70 146,53 53,34 - - 87,14 358,71 

4 Glagah 125,00 144,53 153,21 - - 181,20 603,94 

5 Kalidenge

n 

76,00 48,87 19,32 - - 6,56 150,75 

6 Plumbon 125,00 73,68 96,69 - - 8,31 303,68 

7 Kedundan

g 

56,50 55,37 17,55 - - 9,60 139,02 

8 Demen 43,00 34,52 14,98 - - 5,04 97,54 

9 Kulur 38,75 165,70 66,13 - - 9,17 279,75 

10 Kaligintun

g 

59,00 96,21 33,66 - - 29,79 218,66 

11 Temon 

Wetan 

54,00 135,00 29,38 - - 4,31 222,69 

12 Temon 

Kulon 

54,00 45,31 50,54 - - 5,86 155,71 

13 Kebon 

Rejo 

75,00 63,19 20,80 - - 13,46 172,45 

14 Janten 68,00 36,10 16,54 - - 12,47 133,11 

15 Karang 

Wuluh 

69,00 26,14 24,68 - - 9,82 129,64 

 Jumlah/ 

Total 

1.065,70 1.262,

83 

676,33 - - 624,23 3.629,09 

Sumber: BPS Kecamatan Temon Dalam Angka 2017 
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Dari Tabel 1.1 di atas diketahui bahwasannya terdapat luas desa yang dirinci 

berdasarkan penggunaannya di Kecamatan Temon, pembangunan bandara baru di 

Kecamatan Temon berada pada lima desa antara lain:   

Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo dan Glagah. Jumlah luas Desa Palihan 

yaitu 358,71 ha,  Desa Sindutan yaitu 397,80 ha, Desa Jangkaran yaitu 365,64 ha, 

Desa Glagah yaitu 603,94 ha, Desa Kebonrejo yaitu 172,45 ha. Jumlah luas per 

desa tersebut tidak mengalami perubahan hanya saja penggunaan lahan yang 

terkena dampak pembangunan bandara yang berubah luasnya. Misalnya saja pada 

lahan pemukiman berubah menjadi lahan bandara baru. 

Tabel 1.2. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan 

Temon, 2016 

No Nama Desa / Kelurahan  Laki-laki Perempuan  Jumlah/Total  

1 Jangkaran  930 842 1 772 

2 Sindutan 964 996 1 960 

3 Palihan 1 089 1 123 2 212 

4 Glagah 1 433 1 436 2 869 

5 Kalidengen 662 653 1 315 

6 Plumbon 1 092 1 147 2 239 

7 Kedundang 1 021 1 096 2 117 

8 Demen 621 665 1 286 

9 Kulur 1 213 1 351 2 564 

10 Kaligintung 764 827 1 591 

11 Temon Wetan 665 733 1 398 

12 Temon Kulon 767 828 1 595 

13 Kebon Rejo 634 647 1 281 

14 Janten 562 550 1 112 

15 Karang Wuluh 496 536 1 032 

  Jumlah/ Total 12 913 13 430 26 343 

Sumber: BPS Kecamatan Temon Dalam Angka 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Palihan,_Temon,_Kulon_Progo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sindutan,_Temon,_Kulon_Progo
https://id.wikipedia.org/wiki/Jangkaran,_Temon,_Kulon_Progo
https://id.wikipedia.org/wiki/Glagah,_Temon,_Kulon_Progo
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Adanya proyek pemerintah pusat ini membuat masyarakat sekitar 

pembangunan bandara mau tidak mau harus berpindah dari tempat tinggal, tempat 

bekerja, tempat belajar (sekolah), bahkan lahan yang mereka garap untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat lima desa yang terkena dampak dari 

pembangunan bandara baru tersebut, antara lain : Palihan, Sindutan, Jangkaran, 

Kebonrejo dan Glagah. Desa Glagah memiliki jumlah penduduk terbanyak di 

Kecamatan Temon yaitu 2869 jiwa, Desa Palihan memiliki jumlah penduduk 2212 

jiwa, Desa Sindutan memiliki jumlah penduduk 1960 jiwa,  Desa Jangkaran 

memiliki jumlah penduduk 1772 jiwa, Desa Kebonrejo memiliki jumlah penduduk 

1281 jiwa.  

Jumlah penduduk di lima desa tersebut tidak semuanya mengalami 

penggusuran dan menerima ganti rugi dari pemerintah, hanya masyarakat yang 

lahannya digunakan untuk pembangunan bandara. Penduduk yang berpindah dari 

tempat tinggalnya yang semula ketempat yang baru menerima ganti rugi dari 

pemerintah sehingga mengalami perubahan, misalnya : sebelum adanya proyek 

pembangunan bandara masyarakat belum mampu membeli mobil, tetapi setelah 

diberikan ganti rugi masyarakat mampu membeli mobil.  

Di sisi lain keberadaan Bandara New Yogyakarta International Airport akan 

memberikan banyak dampak bagi wilayah di sekitarnya, salah satunya yaitu akan 

mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya. Keberadaan bandara akan 

mendorong pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan pengguna jasa 

bandara yang belum tersedia di wilayah sekitar bandara, seperti penginapan atau 

perhotelan, restoran, pertokoan, rumah ibadah, perkantoran, bank/ATM, dan lain-

lain. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Angkasa Pura I, luas lahan atau 

tanah yang terkena dampak pembangunan bandara ataupun dibutuhkan oleh PT. 

Angkasa Pura I sebagai berikut : 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Palihan,_Temon,_Kulon_Progo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sindutan,_Temon,_Kulon_Progo
https://id.wikipedia.org/wiki/Jangkaran,_Temon,_Kulon_Progo
https://id.wikipedia.org/wiki/Glagah,_Temon,_Kulon_Progo
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Tabel 1.3 Lima Desa Terdampak Pembangunan di Kecamatan Temon, 

Kabupaten Kulon Progo 

Sumber : PT. Angkasa Pura I (2015) 

Tabel diatas menunjukkan luasnya lahan yang dibutuhkan untuk 

pembangunan bandara pada tiap desa, 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. Presentase luas terdampak 

menunjukkan luas lahan yang digunakan untuk pembangunan bandara. Hasil 

perhitungan dari presentase menghasilkan 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%, dari hasil tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwasannya kelima desa tidak terdampak pembangunan bandara 

secara keseluruhan. Pada luasan lahan tersebut terdapat penduduk yang tergusur 

sebanyak 2700 orang dengan rincian KK(Kepala Keluarga) tiap desanya yaitu : 

Desa Palihan sebanyak 248 KK, Desa Sindutan sebanyak 41 KK, Desa Jangkaran 

sebanyak 4 KK, Desa Kebonrejo sebanyak 23 KK dan Desa Glagah sebanyak 163 

KK.  Ganti rugi harga lahan yang diterima masyarakat kurang lebih Rp.600.000,00  

per meter persegi, sedangkan saat membeli lahan baru harganya mencapai kurang 

lebih Rp.800.000,00 per meter persegi. Luasnya lahan yang dibutuhkan untuk 

pembangunan bandara memunculkan adanya dampak yang dirasakan oleh 

masyakarat. Lima desa terdampak bandara dapat dilihat pada Gambar 1.1 . 

No Desa Luas Total 

(ha) 

Luas Terdampak 

(ha) 

Presentase 

Luas 

Terdampak 

(%) 

1 Palihan 358,71 189,15 52,73 

2 Sindutan 297,80 55,12 18,50 

3 Jangkaran 365,64 45,39 12,41 

4 Kebonrejo 172,45 32,37 18,77 

5 Glagah 603,94 283,63 46,96 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Bandara 
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Lahan menjadi hal terpenting dalam kehidupan manusia untuk tempat berpijak. 

Semakin berkembangnya jaman sudah otomatis terjadi banyak perubahan penggunaan 

lahan, hal utama yang menjadi dasar berubahnya penggunaan lahan adalah kepadatan 

penduduk yang menuntut banyaknya masyarakat untuk membangun tempat tinggal 

mereka. Pada kasus pembangunan bandara baru ini, masyarakat yang terkena pengaruh 

pembangunan proyek harus berpindah atau digusur dari tempat tingglnya. Mereka 

membuat tempat tinggal baru lagi, tetapi pemerintah daerah sudah menyediakan lahan 

untuk mereka membangun tempat tinggal baru.  

Keadaan tersebut dimungkinkan membuat masyarakat mengalami dampak 

sosial dan ekonomi yang berpengaruh pada kehidupan masyakarat sehari-harinya, 

misalnya berpindahnya tempat tinggal, interaksi antar masyarakat, penyesuaian pada 

lingkungan baru, mata pencaharian/pekerjaan baru dan berubahnya pendapatan. 

Survey lapangan dilakukan untuk mengetahui dampak serta karakteristik masyarakat 

sebelum dan sesudah dilakukannya pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon. 

Kehidupan masyarakat sebelum adanya proyek pembangunan bandara kemungkinan 

cukup baik bekerja, sekolah, serta melakukan aktivitas normal seperti 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.  

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”. 
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1.2 Perumusan Masalah  

1. Bagaimana karakteristik kehidupan masyarakat di Kecamatan Temon sebelum dan 

sesudah adanya proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta International 

Airport? 

2. Bagaimana dampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Temon?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui karakteristik kehidupan masyarakat di Kecamatan Temon sebelum 

dan sesudah adanya proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta International 

Airport.  

2. Menganalisis dampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International 

Airport terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Temon.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Harapan penulis dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Sebagai salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata satu (S1) 

Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

2. Sebagai sumbangan data atau informasi kepada pemerintah setempat untuk 

pengelolaan dan perencanaan pembangunan serta karakteristik masyarakat pada 

daerah penelitian. 

3. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis maupun akademik dibidang perubahan 

penggunaan lahan dan karakteristik sosial ekonomi di Kecamatan Temon. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka  

a. Pembangunan  

Pembangunan merupakan kegiatan dinamis merubah keadaan, mengolah 

sumber daya alam dan merombak sistem nilai masyarakat ke tingkat kemajuan 

(Eva Banowati, 2013).  

Perencanaan pembangunan fisik adalah proses penentuan distribusi spasial 

dari kondisi dan aktivitas manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan (Catanese dan Syder, 1979 : 176).  

Perencaan pembangunan fisik adalah suatu pertimbangan dan perwujudan 

distribusi tata ruang (spatial distribution) yang terdiri dari distribusi ruang 

penduduk, distribusi tata ruang objek, distribusi tata ruang fungsi kegiatan, 

distribusi tata ruang aktivitas, dan distribusi sasaran dan tujuan pembangunan 

(Sujarto, 1985 : 22-32).  

b. Perubahan Penggunaan Lahan  

Hal ini sesuai dengan literatur Haryani (2011) yang menyatakan bahwa 

Beberapa kajian dan penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor 

penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan beberapa hal yang diduga 

sebagai penyebab proses perubahan penggunaan lahan antara lain : (1) Besarnya 

tingkat urbanisasi dan lambatnya proses pembangunan di pedesaan, (2) 

Meningkatnya jumlah kelompok golongan berpendapatan menengah hingga atas di 

wilayah perkotaan yang berakibat tingginya permintaan terhadap pemukiman 

(komplek-komplek perumahan), (3) Terjadinya transformasi di dalam struktur 

perekonomian yang pada gilirannya akan menggeser kegiatan pertanian/ lahan 

hijau khususnya di perkotaan , (4) Terjadinya fragmentasi pemilikan lahan menjadi 

satuansatuan usaha dengan ukuran yang secara ekonomi tidak efisien. 
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c. Karakteristik sosial ekonomi penduduk 

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya sosial 

ekonomi orang tua di masyarakat, diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, pemilikan kekayaan, dan 

partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Dalam hal ini uraiannya 

dibatasi hanya 4 faktor yang menentukan yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, 

kepemilikan kekayaan, dan jenis pekerjaan.  

1. Tingkat Pendidikan 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3, pendidikan bertujuan untuk 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur 

pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal). Jalur pendidikan sekolah 

(pendidikan formal) terdapat jenjang pendidikan sekolah, jenjang pendidikan 

sekolah pada dasarnya terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini tingkat 

pendidikan orang tua dilihat dari jenjang pendidikan formal terakhir yang 

ditempuh oleh orang tua anak. Selain itu, pendidikan informal yang pernah 

diikuti berupa kursus dan lain-lain. Karena tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap jenis pekerjaan dan tentunya juga pendapatan yang 

diperoleh. 
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2. Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah semua hasil suatu pekerjaan yang yang 

diterima oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang 

diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. Menurut Sumardi dalam Yerikho 

(2007) mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Dengan pendidikan yang 

tinggi mereka akan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik disertai pendapatan yang lebih besar. 

Sedangkan bagi penduduk yang berpendidikan rendah akan menadapat 

pekerjaan dengan pendapatan yang kecil. Siagian (2012:69-72), Pendapatan 

sosial ekonomi orang tua dapat merumuskan indikator kemiskinan yang 

representatif. Keyakinan tersebut muncul karena pendapatan merupakan 

variabel yang secara langsung mempengaruhi apakah seseorang atau 

sekelompok orang akan mampu atau tidak mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya agar dapak hidup secara layak sebagai manusia yang memiliki harkat 

dan martabat.  

3. Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas 

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kepemilikan barang berharga 

yang memiliki nilai tinggi dalam suatu rumah tangga. Kepemilikan kekayaan 

atau fasilitas tersebut diantaranya: 

a). Barang-Barang Berharga 

Kepemilikan kekeyaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai 

bentuk dan ukuran seperti perhiasan, televisi, kulkas dan lain-lain dapat 

menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat.  

          b). Jenis-Jenis Kendaraan Pribadi 

Kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi 

rendahnya tingkat sosial ekonomi keluarga. Misalnya, orang yang 

mempunyai mobil akan merasa lebih tinggi tingkat taraf ekonominya 

dari pada orang yang mempunyai sepeda motor. 
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4. Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja 

segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Menurut Manginsihi (2013:15), 

pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tua anak untuk mencari 

nafkah. Pekerjaan yang ditekuni oleh setiap orang berbeda-beda, perbedaan itu 

akan menyebabkan perbedaan tingkat penghasilan dari yang rendah sampai 

pada tingkat yang tinggi, tergantung pada pekerjaan yang ditekuninya. Contoh 

pekerjaan berstatus sosial ekonomi rendah adalah buruh pabrik, penerima dana 

kesejahteraan, dan lain-lain. 

Pembangunan bandara yang dilakukan menyebabkan adanya perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Temon. Perubahan penggunaan lahan tersebut 

mengakibatkan adanya penggusuran masyarakat setempat yang berada pada wilayah 

proyek bandara yang akan dibangun. Kejadian tersebut akan menimbulkan adanya 

perubahan karakteriktik sosial ekonomi penduduk. Beberapa karakteriktik diatas 

adalah sebagian dari sekian banyak karakteristik sosial ekonomi penduduk yang sangat 

berpengaruh pada kehidupan masyarakat terdampak di Kecamatan Temon.  

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Iwan Kurniawan (2004) mengambil judul penelitian Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pembangunan Fisik Di Kecamatan Boyolali. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui hasil-hasil pembangunan fisik dan mengetahui partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan fisik desa. Metode yang digunakan untuk penelitian 

ini adalah metode survei. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya 

peningkatan pekerjaan fisik desa dan faktor yang paling berpengaruh dalam 

pembangunan fisik desa adalah tingkat pendidikan keluarga dan umur kepala keluarga.  

Febri Wulandari (2017) dengan judul penelitian “ Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2004 dan 

2015 ” yang bertujuan untuk mengetahui persebaran perubahan penggunaan lahan yang 
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terjadi di daerah penelitian , untuk mengetahui faktor dominan apa yang berpengaruh 

terhadap perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian. Metode yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder dan observasi lapangan. Hasil yang 

didapat dari penelitian ini antara lain Peta perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Ngemplak tahun 2004 dan 2015, faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan di daerah penelitian, perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Ngemplak yang paling dominan yaitu sawah menjadi lahan terbangun.  

Judul penelitian yang diambil oleh Rina Rismala (2016) adalah Analisis 

Dampak Sosial Ekonomi dari Penutupan Gude terhadap EKS-Pekerja Seks Komersial 

Mucikari yang Berdomisili di Kabupaten Madiun. Tujuan yang diambil yaitu untuk 

mengkaji karakteristik sosial ekonomi para EKS-PSK, Mucikari dan masyarakat yang 

berdomisili di Kabupaten Madiun, mengkaji penggunaan pesangon dan pendamping 

yang telah diberi oleh Dinsosnaker dan mengkaji dampak sosial ekonomi EKS-PSK, 

Mucikari dan masyarakat terdampak setelah tutupan lokalisasi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa metode sensus untuk memperoleh data dari para 

EKS-PSK, mucikari dan msyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Peta 

daerah tutupan dan peta asal EKS-PSK, Mucikari, dan masyarakat terdampak. 

 

Tabel 1.4.  Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

 
Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Iwan 
Kurnia

wan 

(2004) 

Partisipasi 
Masyarakat 

Dalam 

Pembangunan 
Fisik Di 

Kecamatan 

Boyolali 

1).Untuk 
mengetahui hasil-

hasil 

pembangunan 
fisik. 

2).Mengetahui 
partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan fisik 
desa  

 

Survei  Adanya peningkatan 
pekerjaan fisik desa 

dan faktor yang 

paling berpengaruh 
dalam pembangunan 

fisik desa adalah 

tingkat pendidikan 
keluarga dan umur 

kepala keluarga.  
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Febri 

Wuland
ari 

(2017) 

Analisis 

Perubahan 
Penggunaan 

Lahan Di 

Kecamatan 
Ngemplak 

Kabupaten 

Boyolali 
Tahun 2004 

dan 2015 

1).Untuk 

mengetahui 
persebaran 

perubahan 

penggunaan lahan 
yang terjadi di 

daerah penelitian. 

2).Untuk 

mengetahui faktor 
dominan apa yang 

berpengaruh 

terhadap 
perubahan 

penggunaan lahan 

di daerah 
penelitian.  

Analisis 

data 
sekunde

r dan 

observa
si 

lapanga

n  

1).Peta perubahan 

penggunaan lahan di 
Kecamatan 

Ngemplak tahun 

2004 dan 2015.  

2).Faktor- faktor 

yang mempengaruhi 
perubahan 

penggunaan lahan di 
daerah penelitian  

3).Perubahan 
penggunaan lahan di 

Kecamatan 

Ngemplak yang 
paling dominan 

yaitu sawah menjadi 

lahan terbangun  

Rina 

Rismala 
(2016) 

Analisis 

Dampak Sosial 
Ekonomi dari 

Penutupan 
Gude terhadap 

EKS-Pekerja 

Seks 
Komersial 

Mucikari yang 

Berdomisili di 
Kabupaten 

Madiun 

1).Mengkaji 

karakteristik sosial 
ekonomi para 

EKS-PSK, 
Mucikari dan 

masyarakat yang 

berdomisili di 
Kabupaten 

Madiun 

2).Mengkaji 
penggunaan 

pesangon dan 

pendamping yang 
telah diberi oleh 

Dinsosnaker 
3).Mengkaji 

dampak sosial 

ekonomi EKS-
PSK, Mucikari dan 

masyarakat 

terdampak setelah 
tutupan lokalisasi 

 
 

Metode 

peneliti
an yang 

digunak
an yaitu 

metode 

sensus 

Peta daerah tutupan 

dan peta asal EKS-
PSK, Mucikari, dan 

masyarakat 
terdampak 
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Yasmin 

Fida Az-
Zahra 

(2019) 

Analisis 

Dampak Sosial 
Ekonomi 

Pembangunan 

Bandara New 
Yogyakarta 

Internasioanl 

Airport 
Terhadap 

Kehidupan 
Masyarakat Di 

Kecamatan 

Temon  

1).Mengetahui 

karakteristik 

kehidupan 

masyarakat 

sebelum dan 

sesudah adanya 

proyek 

pembangunan 

bandara New 

Yogyakarta 

International 

Airport di daerah 

penelitian.  

2).Menganalisis 

dampak 

pembangunan 

bandara New 

Yogyakarta 

International 

Airport terhadap 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat di 

daerah peneitian.  

 

Metode 

peneliti
an yang 

digunak

an 
berupa 

survei 

lapanga
n 

dengan 
teknik 

pengam

bilan 
data 

dengan 

kuisione
r dan 

observa
si  

 

Sumber : Penulis (2019) 

 

1.6 Kerangka Penelitian  

Dampak yang muncul akibat adanya proyek pembangunan bandara baru  

mendorong adanya suatu perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Perubahan 

yang muncul dapat dikarenakan beberapa hal seperti dorongan sesuatu, lingkungan 

atau masyarakat sekitar maupun kondisi alam. Pembangunan sendiri didorong oleh 

pengaruh yang menyebabkan adanya perubahan. Perubahan yang terjadi dapat berupa 

perubahan fisik maupun perubahan sosial. Perubahan fisik mencakup kondisi alam 

yang ada sedangkan perubahan sosial sudah pasti menyangkut kondisi masyarakat 

disekitarnya seperti dampak sosial ekonomi pembangunan bandara baru yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat pada kasus ini. Perubahan penggunaan lahan 

yang timbul karena adanya pembangunan bandara baru memungkinkan untuk 

terjadinya pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat.  
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi 

pembangunan kerekayasaan terhadap kehidupan masyakarat. Akibat adanya 

pembangunan bandara baru memungkinkan timbulnya berbagai macam dampak yang 

dirasakan masyarakat sekitar seperti dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi 

yang paling dirasakan yaitu adanya penggusuran lahan, masyarakat harus berpindah 

dari tempat tinggal yang lama menuju ke lahan baru. 

Gambar 1.2 Diagram Kerangka Penelitian 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Penulis (2019) 

 

1.7 Batasan Operasional 

1. Dampak adalah benturan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 

maupun positif) benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga 

menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang 

mengalami benturan itu. (KBBI Online, 2018). 

2. Penggunaan lahan adalah setiap campur tangan manusia terhadap sumber daya 

lahan baik yang sifatnya menetap ataupun merupakan siklus yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhannya, baik kebendaan maupun kejiwaan (vink. 1975).  

Pembangunan Bandara  

Penggusuran  

Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan Karakteristik Penduduk 

Dampak Sosial Ekonomi 
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3. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. 

Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang 

mengakibatkan perubahan (Samuel Koening). 

4. Sosial-ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok 

masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, tingkat pendapatan, 

tingkat pendidikan, rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi (Abdulsyani. 

1994:65).  

5. Masyarakat pada umumnya memiliki ciri ciri dengan kriteria seperti berikut ini :  

- Manusia yang hidup bersama di suatu lingkungan yang sama, sekurang 

kurangnya terdiri dari dua orang. Bercampur atau juga bergaul dalam jangka 

waktu yang cukup lama.  

- Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia manusia baru. Sebagai 

akibat dari hidup bersama, timbulah sistem komunikasi dan peraturan yang 

mengatur hubungan antar manusia. (Soerjono Soekanto).  

 

  

 

https://jagad.id/pengertian-masyarakat-secara-umum-dan-para-ahli/

