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DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL NGAWI-SOLO TERHADAP KONDISI 

SOSIAL EKONOMI PENDUDUK TERGUSUR DI DESA WIDODAREN, 

KECAMATAN WIDODAREN, KABUPATEN NGAWI 

 

Abstrak 

 

Jalan tol Ngawi-Solo yang beroperasi sejak tahun 2018 ini berada di Desa Widodaren, 

menimbulkan pengaruh besar terhadap kondisi sosial, ekonomi dilingkungan masyarakat. 

Pembangunan jalan tol di Desa Widodaren sepanjang 2,9Km ini menggunakan lahan seluas 

13,861ha yang terdiri dari 132 lahan permukiman dan lahan nonpermukiman. Adanya 

perubahan penggunaan lahan tersebut mengakibatkan masyarakat yang rumahnya tergusur 

harus berpindah tempat tinggal serta membangun kehidupan baru. Hal tersebut 

memungkinkan terjadinya suatu perubahan pada karakteristik sosial ekonomi penduduk serta 

dampak sosial ekonomi sebelum dan sesudah adanya pembangunan jalan tol. Tujuan 

peneilitian ini adalah: (1) Mengetahui karakteristik sosial ekonomi penduduk tergusur 

sebelum dan sesudah adanya pembangunan jalan tol Ngawi-Solo di Desa Widodaren (2) 

Mengetahui dampak pembangunan jalan tol Solo-Ngawi terhadap kondisi sosial ekonomi 

penduduk tergusur di Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. 

Pengambilan sempel menggunakan metode purposive sampling dengan menentukan ciri-ciri 

khusus yaitu masyarakat yang mengalami penggusuran rumah sehingga harus berpindah. 

Pengumpulan datanya dengan observasi serta kuesioner. Data yang telah diperoleh maka 

akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis interaksi keruangan. 

Hasil penelitian (1) Karakteristik secara umum dalam penelitian ini mayoritas informan 

berjenis kelamin laki-laki dan usia berkisar 56-60 tahun. Tingkat pendidikan akhir  informan 

meyoritas sekolah menengah atas (SMA). rata-rata informan memiliki tanggungan keluarga 4 

orang. (2) Pembangunan jalan tol berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk. 

Dampak sosial yaitu seperti perubahan hubungan sosial di dalam masyarakat yang menjadi 

renggang serta adanya perubahan pada lokasi organisasi. Perpindahan penduduk tergusur 

dilakukan secara mendiri, mereka berpindah secara menyebar namun masih berada didesa 

yang sama, sifat bangunan rumah informan mengalami perubahan yang dulunya hanya 

terdapat 62% yang memiliki bangunan tidak permanen, namun setelah adanya jalan tol terjadi 

perubahan menjadi 91% memiliki bangunan permanen. Dampak ekonomi yaitu terjadi pada 

rata-rata pendapatan informan dalam penelitian ini mengalami peningkatakan 28% dari 

sebelumnya Rp. 2.023.780,- menjadi Rp. 2.583.537,-  Uang bagi untung yang diterima 

informan mempengaruhi kepemilikan kekayaan yang berubah menjadi lebih baik untuk 

membangun rumah yang lebih bagus, membuka usaha baru, pendidikan anak maupun 

lainnya, menurut teori Wijianto maka dapat disimpulkan bahwa para informan sudah mampu 

memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Pengeluaran informan mengalami 

kenaikan sebesar 26% dari sebelumnya Rp. 1.543.902,- menjadi Rp. 1.941.463,-. Jenis 

pekerjaan informan sangat beragam dari pekerjaan terikat maupun pekerjaan tidak terikat 

serta tidak ditemukannya jenis pekerjaan baru, terdapat 78% informan yang jenis 

pekerjaannya tidak berubah dan 21% informan menyatakan bahwa pekerjaannya berubah. 

 

Kata Kunci: pembangunan jalan tol, karakteristik, dampak  

 

Abstract 

 

The Ngawi-Solo toll road, which has been operating since 2018, is located in Widodaren 

Village, which has a major impact on social and economic conditions in the community. The 

construction of a 2.9km long toll road in Widodaren Village uses an area of 13,861ha 
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consisting of 132 residential and non-residential land. The change in land use has resulted in 

people whose houses have been evicted to change their residence and build a new life. This 

allows a change in the socio-economic characteristics of the population as well as the socio-

economic impacts before and after toll road construction. The objectives of this research are: 

(1) Knowing the socio-economic characteristics of the evicted population before and after the 

construction of the Ngawi-Solo toll road in Widodaren Village (2) Knowing the impact of the 

construction of the Solo-Ngawi toll road on the socio-economic conditions of the evicted 

population in Widodaren Village, Widodaren District , Ngawi Regency. Sampling was taken 

using purposive sampling method by determining specific characteristics, namely people who 

have experienced the eviction of their homes so they have to move. Collecting data by 

observation and questionnaires. The data that has been obtained will be analyzed using 

descriptive statistical methods and spatial interaction analysis. Results of the study (1) The 

general characteristics in this study were the majority of informants were male and the ages 

ranged from 56-60 years. Most of the informants' final education level is senior high school 

(SMA). On average, the informants have a family of 4 dependents. (2) The construction of 

toll roads has an impact on the socio-economic conditions of the population. Social impacts, 

such as changes in social relationships in society that become tenuous and changes in the 

location of the organization. The displacement of the evicted population was carried out 

independently, they moved spread out but were still in the same village, the nature of the 

informant's house building experienced a change where previously only 62% had non-

permanent buildings, but after the toll road there was a change to 91% having permanent 

buildings. The economic impact, which occurs on the average income of informants in this 

study, has increased by 28% from the previous Rp. 2,023,780, - to Rp. 2,583,537, - The 

money for profit received by informants affects the ownership of wealth which changes for 

the better to build a better house, open a new business, educate children and others, according 

to Wijianto's theory, it can be concluded that the informants are able to meet primary needs, 

secondary and tertiary. Informant expenditures have increased by 26% from the previous Rp. 

1,543,902, - to Rp. 1,941,463, -. The types of work of the informants varied greatly from 

bonded work and independent work and no new types of work were found, there were 78% 

of informants whose types of work had not changed and 21% of informants stated that their 

jobs had changed. 

 

Keywords: toll road construction, characteristics, impact 

 

1. PENDAHULUAN  

Pembangunan insfrastruktur berperan sangat vital untuk memenuhi hak rakyat, serta memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan akses masyarakat untuk meningkatkan produktivitas 

semberdaya yang ada sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya 

pembangunan maka terjadi perubahan penggunaan lahan, kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat sekitar. Perubahan penggunaan lahan yang mengakibatkan masyarakat 

mengalami penggusuran yang mengharuska mereka untuk berpindah tempat tinggal. Hal 

tersebut mengakibatkan adanya dampak sosial ekonomi yang pada masyarakat tersebut. 

Sebelum adanya pembangunan jalan Jalan tol kemungkinan kehidupan masyarakat cukup 

baik, namun setelah adanya pembangunan jalan tol kemungkinan kehidupan mereka berubah. 
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Berpindahnya rumah atau tempat tinggal mereka, mengakibatkan kehidupan sehari-harinya 

berubah. Seperti, mereka harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang baru. 

Permasalahan tersebut menimbulkan keinginan peneliti untuk melakukan penelitian yang 

tujuannya untuk mengetahi tentang karakteristik penduduk tergusur sebelum dan sesudah 

adanya pembangunan jalan tol Ngawi-Solo dan dampak sosial ekonomi dari pembangunan 

jalan tol di Desa Widodaren kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Permasalahan 

pemabangunan jalan tol Ngawi-Solo yang ada di Desa Widodaren mempunyai pengaruh 

besar terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Maka dari itu 

peneliti ingin menelitinya dengan membuat judul “DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN 

TOL NGAWI-SOLO TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PENDUDUK 

TERGUSUR DI DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN 

NGAWI” 

 

2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey yang nantinya akan 

diambil sampel untuk dapat mewakili populasi di tempat penelitian. Wawancara serta 

kuisioner, sendiri dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dan lebih dalam kepada 

masyarakat yang terkait. Penelitian ini dalam pengambilan sample menggunakan metode 

purpose sampling yang merupakan teknik sampling non random sampling dimana metode ini 

digunakan untuk mengambil sample dengan cara menentukan ciri-ciri khusus sesuai dengan 

tujuan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. Metode analisis 

data menggunakan metode analisis deskriptif serta analisis interaksi keruangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Karekteristik penduduk tergusur di Desa Widodaren 

3.1.1 Jenis Kelamin  

Tabel 1. Data responden berdasarkan jenis kelamin Desa Widodaren 

Jenis Kelamin Jumlah Orang Persentase (%) 

Laki–laki 49 60 

Perempuan 33 40 

Total 82 100 

Sumber : Data Primer 2020 
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 Data responden dengan jumlah 82 orang dari total 132 orang yang 

terkena pembebasan lahan permukiman akibat pembangunan jalan tol Ngawi–

Solo, di Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Responden 

berjumlah 82 orang yang terdiri dari 49 orang berjenis kelamin laki – laki atau 

60% dan 33 orang berjenis kelamin perempuan atau 40% 

3.1.2  Umur 

Umur merupakan usia responden yang dikategorikan menjadi dua yaitu, 

umur kategori produktif (15-59 tahun) serta umur dalam kategori tidak produktif  

( >60 tahun). 

 

Tabel 2. Tingkat Umur Responden Desa Widodaren  

Kelompok  Tingkat Umur 

(Tahun) 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki – laki Perempuan 

1 26-30 - 2 2 2.4 

2 31-35 2 - 2 2,4 

3 36-40 5 3 8 9,8 

4 41-45 6 5 11 13,4 

5 46-50 5 4 9 11,0 

6 51-55 10 3 13 15,9 

7 56-60 12 6 18 22,0 

8 61-65 3 7 10 12,2 

9 66-70 5 2 7 8,5 

10 71-75 1 1 2 2,4 

Total 49 33 82 100 

Sumber : Data Primer 2020 

  

Tabel 2 menunjukan bahwa mayoritas responden di Desa Widodaren 

masuk kedalam kategori usia produktif sebanyak 63 orang (76,8%) dan 

responden dalam kategori non produktif sebanyak 19 orang (23,3%), dengan rata-

rata usia penduduk 56-60 berjumalh 18 orang atau 22,0%. 
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3.1.3 Tingkat Pendidikan 

Tabel 3. Tingkat pendidikan responden Desa Widodaren 

Tingkat Pendidikan L P Jumlah Persentase (%) 

Tidak Sekolah  6 7 13 15,9 

Tidak Tamat SD 3 2 5 6,1 

Tamat SD 13 6 19 23,2 

Tamat SLTP atau sederajat 6 3 9 11,0 

Tamat SLTA atau sederajah  18 13 31 37,8 

Tamat akademi/sederajat  - 1 1 1,2 

Sarjana keatas  3 1 4 4,9 

Total 49 33 82 100 

Sumber : Data Primer 2020 

 

Berdasarkan  tabel 3 tingkat pendidikan masyarakat di Desa widodaren rata-

rata SMA, tingkat pendidikan sarjana sangat jarang terbukti dari hasil survey 

dimana hanya menunjukan 4,9% atau 4 orang setelah adanya pembangunan jalan 

tol. 

 

3.1.4 Tanggungan Keluarga 

Tabel 4. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Desa Widodaren 

Jumlah Tanggungan 

Keluarga 

Frekuensi (Jiwa) Persentase (%) 

1 - - 

2 5 6,1 

3 20 24,4 

4 34 41,5 

5 17 20,7 

6 6 7,3 

7 - - 

Tidak Punya - - 

Jumlah  82 100 

Sumber : Data Primer 2020 
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Tabel 4 menunjukan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden paling 

banyak berkisar 4 tanggungan sebanyak 41,5%. Rendahnya jumlah tanggungan 

keluarga menunjukan bahwa masyarakat yang sejahtera, tidak banyak memiliki 

beban tanggungan. 

 

3.2 Dampak sosial ekonomi penduduk tergusur di Desa Widodaren 

3.2.1 Dampak sosial 

3.2.1.1 Perubahan Hubungan Sosial 

Berdasarkan hasil peneliatan, beberapa jenis pertemuan yang sering 

dilakukan oleh para responden di daerah penelitian yaitu arisan atau 

perkumpulan RT dan karang taruna pada tiap Dusun, pertemuan gabungan 

kelompok tani (GAPOKTAN) untuk para petani, serta pertemuan PKK untuk 

para ibu –ibu, Organisasi Koperasi wanita (KOPWAN) kembang mayang, 

posyandu, organisasi lansia dan pertemuan kegiatan bersih desa atau 

nyadran. Pembangunan jalan tol mempengaruhi penempatan lokasi 

organisasi mereka dimana penduduk yang rumahnya berpindah (Karena 

tergusur) maka tempat mereka untuk mengikuti kegiatan organisasi juga 

berubah sesuai dengan tempat tinggal baru mereka. 

 

3.2.1.2 Tempat Tinggal 

Tabel 5 Perpindahan Tempat Tinggal Responden 

Tempat Tinggal Frekuensi Persentase (%) 

Pindah ke kota lain - - 

Pindah ke desa lain - - 

Pindah, tetapi masih bertempat tinggal di 

Desa Widodaren 

82 100 

Jumlah 82 100 

Sumber : Data Primer 2020 

 Para responden yang memilih tidak pindah diakrenakan mereka masih 

memiliki keterkaitan hubungan sosial, ekonomi dan fisik dengan rumah/tempat 

tinggalnya. Pilihan tidak pindah tersebut merupakan suatu realitas bahwa 

mereka masih memiliki kekuatan hubungan budaya, sosial dan ekonomi 

sehingga hal tersebut tetap dipertahankan. 
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Tabel 6. Sifat Bangunan Rumah Warga Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ngawi-Solo 

Sifat kepemilikan 

Lahan 

Sebelum Sesudah 

% F % F 

Warisan 12 14,6 1 1,2 

Milik Sendiri 70 85,4 81 98,8 

Jumlah 82 100 82 100 

Sumber : Data Primer 2020 

Sifat bangunan rumah responden mengalami perubahan yang sebelum 

pembangunan jalan tol sifat bangunan 62,2% adalah permanen, sedangkan 

bangunan yang tidak permanen sebesar 25,6%. setelah pembangunan jalan tol, 

bangunan rumah bersifat permanen naik menjadi 91,5% sedangkan yang tidak 

permanen hanya 1,2%. 

 

3.2.2 Dampak Ekonomi 

3.2.2.1 Pendapatan 

Tabel 7. Perubahan rata-rata pendapatan total responden sebelum dan sesudah pembangunan 

jalan tol Ngawi-Solo 

Perubahan pendapatan Rata-rata pendapatan 

Sebelum 2.023.780 

Sesudah   2.583.537 

Persentase perubahan 28% 

Sumber : Data Primer 2020 

 Rata-rata pendapatan responden sebelum pembangunan jalan tol sebesar 

2.023.780 dan setelah adanya jalan tol, mengalami kenaikan menjadi 2.583.537 

deangan persentase perubahan 28%. Berdasarkan teori Gustyan maka dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Desa Widodaren yang terkena dampak pembangunan 

jalan tol Ngawi-Solo secara umum memiliki penghasilan golongan ekonomi sedang. 

Golongan ekonomi sedang merupakan golongan ekonomi dengan pendapatan Rp. 

1.500.000 – Rp. 2.500.000 per bulan, mereka yang bisa memenuhi kebuthan hidupnya 

namun hanya pas-pasan.  
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Tabel 8.  Perubahan pendapatan total responden sebelum dan sesudah pembangunan  

jalan tol Ngawi-Solo 

Sumber : Data Primer 2020 

 Disamping pekerjaan pokok terdapat juga pekerjaan sampingan yang mereka 

kerjakan agar bisa menambah pendapatannya. Pekerjaan sampingan yang dilakukakan 

responden sangat beragam mulai dari pertanian, pedagang berupa pedagang pakaian 

maupun sembako, hingga pembuat batu bata.  

 

3.2.2.2 Pengeluaran 

Tabel 9.  Perubahan rata-rata pengeluaran responden sebelum dan sesudah 

pembangunan jalan tol Ngawi-Solo 

Perubahan pendapatan Rata-rata pendapatan 

Sebelum 1.543.902 

Sesudah   1.941.463 

Rata-rata kenaikan 26% 

Sumber : Data Primer 2020 

 

Tabel 10 Frekuensi Perubahan pengeluaran responden Sebelum dan Sesudah 

pembangunan Jalan Tol 

Perubahan pengeluaran Frekuensi Presentase (%) 

Tidak Berubah    47 57,3% 

Berkurang  8 9,8% 

Bertambah 27 33,9% 

Jumlah 82 100 

Sumber : Data Primer 2020 

 Tabel 10 menunjukan bahwa pengeluaran tiap bulan rosponden yang terkena 

pembangunan jalan tol Ngawi-Solo, dengan presentase pengeluaran tetap sebanyak 

Perubahan pendapatan total Frekuensi Persentase  (%) 

Bertambah 28 34,1 

Berkurang 10 12,2 

Tidak Berubah  44 53,7 

Jumlah 82 100 
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57,3%, pengeluaran berkurang sebanyak 9,8%, dan pengeluaran bertambah sebanyak 

33,9%. Secara umum, setelah adanya pembangunan jalan tol, total pengeluaran 

responden mengalami kanaikan sebesar (26%). 

 

3.2.2.3 Kepemilikan Kekayaan 

 Kepemilikan kekayaan di Desa Widodaren mengalami perubahan seperti 

rumah, perhiasan, kendaraan dan barang-barang elektronik. Hampir semua responden 

menggunakan uang hasil bagi untung untuk membeli tanah serta membangun rumah 

yang lebih besar dan baik dari sebelumnya. Lahan permukiman yang dimiliki oleh 

para responden berdasarkan hasil dari penelitian jenis lahan dibedakan menjadi tiga 

yaitu kepemilikan lahan tegalan, kepemilikan lahan sawan dan kepemilikan lahan 

permukiman. Desa Widodaren mengalami perubahan luas rata-rata kepemilikan lahan 

permukiman 300m
2
 sebelum pembangunan jalan tol dan sesudah pembangunan 

menjadi 328m
2
, perubahan luas tersebut karena uang hasil bagi untung yang 

didapatkan oleh para responden cukup besar. Namun terjadi penurunan luas sawah 

dan tegalan yang dimiliki responden sebelum dan sesudah pembangunan jalan tol 

karena mereka lebih memilih menggukan uang hasil bagi untung untuk membeli 

kebutuhan lainnya, seperti barang elektronik (Mesin cuci, kulkas, AC, televisi, 

handphone, dll), perhiasan dan kendaraan dari pada membeli lahan sawan ataupun 

tegalan lagi. 

 

3.2.2.4 Keadaan Rumah Tangga 

Tabel 11 Perubahan rata-rata pengeluaran responden sebelum dan sesudah pembangunan 

jalan tol Ngawi-Solo 

Perubahan pendapatan Rata-rata pendapatan 

Sebelum 1.543.902 

Sesudah   1.941.463 

Rata-rata kenaikan 26% 

Sumber : Data Primer 2020 
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Tabel 12 Frekuensi Perubahan pengeluaran responden Sebelum dan Sesudah pembangunan 

Jalan Tol 

Perubahan pengeluaran Frekuensi Presentase (%) 

Tidak Berubah   47 57,3% 

Berkurang  8 9,8% 

Bertambah 27 33,9% 

Jumlah 82 100 

Sumber : Data Primer 2020 

Tabel 12 menunjukan bahwa pengeluaran tiap bulan rosponden yang terkena 

pembangunan jalan tol Ngawi-Solo, dengan presentase pengeluaran tetap sebanyak 

57,3%, pengeluaran berkurang sebanyak 9,8%, dan pengeluaran bertambah sebanyak 

33,9%. Secara umum, setelah adanya pembangunan jalan tol, total pengeluaran 

responden mengalami kanaikan sebesar (26%). 

 

3.2.2.5 Perubahan Pekerjaan 

Tabel 13 Frekuensi Perubahan Jenis Pekerjaan Pokok Sebelum dan Sesudah  pembangunan 

Jalan Tol 

Perubahan pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

Pekerjaan tidak berubah   65 78,05% 

Pekerjaan berubah  18 21,95% 

Jumlah 82 100% 

Sumber : Data Primer 2020 

Tabel diatas menunjukan bahwa pekerjaan tidak berubah (78.05%) dan pekerjaan 

tetap (21,95%). Selain pekerjaan pokok, terdapat juga beberapa responden yang 

mempunyai pekerjaan sampingan sebanyak 21 orang sebelum pembangunan jalan tol, 

jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 11 orang setelah pembangunan jalan tol, 

rata-rata pekerjaan sampingan responden adalah pembuat batu merah dengan jumlah 4 

orang.  

 

Tabel 14 Frekuensi Perubahan Jenis Pekerjaan Sampingan Sebelum dan Sesudah 

pembangunan Jalan Tol 

Perubahan pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

Pekerjaan tidak berubah  18 67% 
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Pekerjaan berubah  9 33% 

Jumlah 27 100 

Sumber : Data Primer 2020 

Tabel diatas menunjukan bahwa pekerjaan sampingan responden tidak mengalami 

perubahan sebanyak (67%) dan yang pekerjaan sampingannya menalami perubahan 

sebanyak (33%). 

 

Tabel 15 Dampak Sosial Pembangunan jalan tol  di Desa Widodaren 

Dampak Sosial Sebelum adanya 

pembangunan Jalan Tol 

Sesudah adanya pembangunan 

Jalan Tol 

Perubahan 

Hubungan 

Sosial 

Banyak sekali organisasi 

sosial yang ada di Desa 

Widodaren, seperti arisan 

atau perkumpulan RT dan 

karang taruna pada tiap 

Dusun, pertemuan gabungan 

kelompok tani (SRI REJEKI) 

untuk para petani, serta 

pertemuan PKK untuk para 

ibu –ibu, Organisasi Koperasi 

wanita (KOPWAN) kembang 

mayang, Posyandu, 

oraganisasi untuk para lansia 

dan pertemuan kegiatan 

bersih desa atau nyadran.   

Adanya pembangunan jalan tol 

tidak merubah jenis organisasi, 

namun mempengaruhi lokasi 

(Penempatan) suatu organisasi 

yang mereka tekuni, terutama 

untuk mereka yang tinggal di 

Desa Widodaren kecamatan 

Widodaren adalah mereka yang 

tempat tinggalnya mengalami 

penggusuran sehingga mereka 

harus pindah rumah yang 

menyebabkan berpindah pula 

tempat meraka untuk mengikuti 

organisasi yang berada di sekitar 

rumah mereka sekarang.  

Perubahan 

Tempat Tinggal 

Sebelum pembangunan jalan 

tol akses jalan yang ada 

diDesa Widodaren keadaanya 

rusak yang disebabkan karena 

banyaknya kendaraan 

pembangunan jalan tol yang 

melintas. Sebagian besar 

rumah responden dalam 

Setelah pembangunan jalan tol, 

banyak sekali perubahan yang 

terjadi, mulai dari kondisi jalan 

sekitar jalan tol yang lebih baik. 

Pembangunan jalan tol juga 

mengakibatkan perubahan rumah 

responden yang menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. Namun 
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kondisi masih belum 

permanen. 

disamping itu terdapat juga 

dampak negatif yang ditimbulkan, 

yaitu menjadikan daerah sekitar 

jalan tol mengalami kebisingan 

dan udara lingkungan mereka 

yang dulunya sejuk menjadi panas 

karena semakin lama keadaan 

jalan tol semakin rame.   

Sumber: Pengolahan data primer, 2020 

 

Tabel 16 Dampak Ekonomi Pembangunan jalan tol 

Dampak 

Ekonomi 

Sebelum adanya 

pembangunan Jalan Tol 

Sesudah adanya pembangunan 

Jalan Tol 

Perubahan 

Pendapatan 

Sebelum adanya 

 pembangunan jalan tol, para 

 responen mempunyai 

 pendapatan yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Pendapatan yang 

mereka peroleh sebagian dari 

hasil lahan persawahan yang 

meraka garap 

Pendapatan yang dialami oleh 

responden mengalami perubahan 

karena lahan sawahnya 

mengalami penggusuran  namun 

sebagian masyarakat mengatakan 

bahwa pendapatan yang mereka 

terima mengalami kenaikan 

kareana adanya uang hasil bagi 

untung pembangunan jalan tol 

yang mereka gunakan untuk 

membeli lahan sawah baru, 

membuka usaha maupun 

memperbesar usaha agar bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Namun, disisi lain adanya 

beberapa responden yang 

pendapatannya tetap dari sebelum 

hingga adanya pembangunan jalan 

tol dikarenakan tempat mereka 

bekerja jauh dari lokasi 
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pembangunan jalan tol. Segaian 

lainnya merasa bahwa pendapatan 

mereka berkurang karena 

hilangnya lahan pertanian mereka, 

dan meraka tidak mengerti 

tentang bagaimana menggunakan 

uang hasil bagi untung dengan 

baik, sehingga mereka yang 

dahulunya bekerja sebagai petani 

sekarang bekerja serabutan.  

Perubahan 

Pengeluaran 

Pengeluaran responden rata-

rata  Rp    1.543.902, yang 

digunakan untuk keperluan 

sehari-hari.  

Setelah adanya pembangunan 

jalan tol terdapat 33,9% yang 

menyatakan pengeluaran mereka 

mengalami kenaikan karena 

kondisi perekonomian sekarang 

yang semakin lama semakin 

mahal, namun sekitar 9,8% 

reponden menyatakan bahwa 

pengeluaran  yang mereka 

mengalami penurunan sehingga 

secara otomatis pengeluaran 

mereka harus dibawah angka 

pendapatannya, sisanya sekitar 

57,3% reponden menyatakan 

bahwa pengeluaran mereka tidak 

ada perubahan. 

Perubahan 

Kepemilikan 

kekayaan 

Sebelum adanya 

pembangunan jalan tol, para 

responden memiliki barang-

barang yang berharga serta 

kendaraan pribadi yang 

menjadikan kebutuhan pokok 

serta kebutuhan sampingan 

Setelah adanya pembangunan 

jalan tol hingga mengakibatkan 

sebagian masyarakat harus 

berpindah tempat tinggal karena 

mengalami penggusuran 

kemudian pindah ke suatu tempat 

serta menadapatkan uang hasil 
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seperti lahan kosong, sawah, 

rumah, perhiasan, mobil, 

motor dan lain-lain. Namun 

tidak semua responden 

mempunyai simpanan seperti 

lahan kosong, sawah dan 

perhiasan hanya masyarakat 

dari golongan tertentu yang 

mempunyai pendapatan 

perbulan lebih saja.  

bagi untung. Adanya uang hasil 

bagi untung tersebut mereka 

gunakan untuk membeli lahan 

yang digunakan untuk 

membangun rumah lagi hingga 

kemudian membeli kendaraan 

pribadi hingga barang-barang 

berharga sesuai dengan 

kebutuhannya. Kendaraan dan 

barang-barang pribadi tersebut 

sebenarnya sudah ada namun 

meraka ingin menambah barang 

dan kendaraan lainnya. karena 

sebagian besar mempunyai uang 

hasil bagi untung yang sangat 

besar. Namun disisi lain terdapat 

masyarakat juga yang tidak 

menggunakan uang hasil bagi 

untung tersebut tetapi mereka 

jadikan tabungan untuk biaya 

sekolah anak mereka.  

Perubahan Jenis 

Pekerjaan 

Sebagian responden yang 

mengalami penggusuran 

tempat bekerja seperti petani 

yang menggantungkan 

hidupnya pada lahan yang 

mereka garap maupun mereka 

miliki. Tetapi terdapat 

beberapa responden yang 

bekerja sebagai pedagang, 

peternak, pegawai toko, PNS, 

guru, polisi, wiraswasta dan 

lain-lain. Mereka sudah 

Setelah adanya penggusuran 

permukiman akibat pembangunan 

jalan tol sebagian masyarakat 

kehilangan pekerjaanya, baik 

pekerjaan pokok maupun 

pekerjaan sampingan yang 

sebagian besar dari mereka 

bekerja sebagai petani . Sehingga 

terdapat sebagian masyarakat 

yang mengubah pekerjaan mereka 

dengan uang hasil bagi untung 

yang didapatnya, contoh seperti 
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mampu memiliki pekerjaan 

yang bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya 

walaupun terdapat juga yang 

memiliki kehidupan pas-

pasan. 

yang dahulunya petani yang 

sawahnya mengalami 

penggusuran sehingga sekarang 

bekerja sebagai pedagang, 

terdapat 21,95% reponden yang 

pekerjaannya mengalami 

perubahan menjadi pedagang 

pakaian, pedagang sembako 

pedagang buah, dan membuka 

usaha laundry karena lokasi 

tempat tinggal mereka berdekatan 

dengan pasar tersebar yang ada 

diKecamatan Widodaren. 

Sehingga jenis pekerjaan 

responden berubah, namun 

terdapat banyak responden yang 

pekerjaannya tidak berubah 

seperti petani yang lahannya tidak 

mengalami penggusuran, namun 

terdapat beberapa petani yang 

lahannya tergusur namun mereka 

menggunakan uang ganti untung 

untuk membeli lahan sawah baru, 

disamping itu banyak juga para 

pedagang, peternak maupun 

wirausaha yang menggunakan 

uang ganti untung untuk 

memperbesar usahanya sehingga 

jenis pekerjaan mereka tetap.   

Sumber: Pengolahan data primer, 2020 

 

Pengaruh pembangunan jalan tol dapat dilihat dari tingkat pendidikan para 

masyarakat yang sangat rendah, namun setelah pembangunan jalan tol pendidikan anak 

mereka mengalami perubahan menjadi lebih baik karena para orang tua menggunakan 
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sebagian uang hasil bagi untung untuk pendidikan anak, dilihat dari jenis pekerjaan 

sebelum dan sesudah pembangunan jalan tol yang menunjukan tidak ada pengaruh yang 

signifikan terhadap pekerjaan, baik pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan hal 

tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan uang hasil bagi untung 

untuk memperbesar usaha selain itu untuk masyarakat yang berkeja sebagai yang 

lahannya tergusur mereka membeli lahan kembali namun lokasinya jauh dari tempat 

tinggal, hal tersebut menyebab tetapnya jenis pekerjaan mereka. Pengaruh pembangunan 

terhadap tingkat pendapatan yang diterima perbulan juga mengalami perubahan Secara 

umum pendapatan para responden mengalami kenaikan dari yang sebelumnya rata-rata 

Rp. 2.023.780 dan setelah adanya pembangunan jalan tol menjadi rata-rata Rp. 

2.583.537, petani yang menggunakan uang ganti rugi untuk membeli lahan persawahan 

baru sehingga mengakibatkan pendapatan yang mereka terima perbulan bersifat jangka 

panjang. Perubahan tempat tinggal merupan salah satu perubahan yang sangat mencolok 

dikarena semua masyarakat yang terkena penggusuran tempat tinggal, sekarang memiliki 

rumah yang jauh lebih baik dari sebelumnya rata-rata rumah dari responden sekarang 

sudah bersifat permanen.  

 

4. PENUTUP 

Karakteristik penduduk seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan 

tanggungan keluarga setelah adanya pembangunan jalan tol tidak mengalami perubahan, 

namun berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dampak sosial yaitu 

seperti perubahan hubungan sosial di dalam masyarakat yang menjadi renggang serta adanya 

perubahan pada lokasi organisasi. Perpindahan penduduk tergusur dilakukan secara mendiri, 

mereka berpindah secara menyebar namun masih berada didesa yang sama, sifat bangunan 

rumah informan mengalami perubahan yang dulunya hanya terdapat 62% yang memiliki 

bangunan tidak permanen, namun setelah adanya jalan tol terjadi perubahan menjadi 91% 

memiliki bangunan permanen. Sedangkan dampak ekonominya yaitu terjadi pada rata-rata 

pendapatan informan dalam penelitian ini mengalami peningkatakan 28% dari sebelumnya 

Rp. 2.023.780,- menjadi Rp. 2.583.537,-  Uang bagi untung yang diterima informan 

mempengaruhi kepemilikan kekayaan yang berubah menjadi lebih baik untuk membangun 

rumah yang lebih bagus, membuka usaha baru, pendidikan anak maupun lainnya, menurut 

teori Wijianto maka dapat disimpulkan bahwa para informan sudah mampu memenuhi 

kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Pengeluaran informan mengalami kenaikan sebesar 

26% dari sebelumnya Rp. 1.543.902,- menjadi Rp. 1.941.463,-. Jenis pekerjaan informan 



 
 

17 
 

sangat beragam dari pekerjaan terikat maupun pekerjaan tidak terikat serta tidak 

ditemukannya jenis pekerjaan baru, terdapat 78% informan yang jenis pekerjaannya tidak 

berubah dan 21% informan menyatakan bahwa pekerjaannya berubah. 
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