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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan jalan tol merupakan salah satu bentuk usaha pemerintahan 

dalam memudahkan masyarakat di indonesia untuk bisa melakukan mobilitas 

mereka baik dalam hal ekonomi maupun sosial dengan baik dan cepat. 

Pembangunan dengan skala besar selain membutuhkan tanah untuk mendirikan 

bangunan tersebut. Jalan tol merupakan proyek yang digadang – gadang 

pemerintahan dapat mengurangi kemacetan sampai dapat menjadi sumber khas 

negara dan salah satu alternatif yang digunakan untuk mengatasi kemacetan yang 

semakin meningkat di indonesia. Proyek pembangunan jalan tol semakin 

ditingkatkan guna mengimbangi pergerakan masyarakat yang selalu mengalami 

perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Langkah nyata yang dilakukan 

pemerintahan saat ini adalah dengan menjalankan program pembangunan tol 

Trans Jawa.  

Sumarwoto (2001), mengatakan bahwa hakikat pembangunan  mengubah 

keseimbangan yang ada menjadi keseimbangan baru, yang di anggap lebih baik 

untuk kehidupan manusia. Pembangunan diperlukan namun  pembangunan itu 

haruslah tidak merusak lingkungan yang terdiri dari berbagai ekosistem seperti 

biotik dan abiotik. Biotik (makhluk hidup) dan abiotik (tak hidup) menjadi bagian 

yang saling melengkapi di dalam ekosistem.  Manusia merupakan bagian dari 

lingkungan sehingga manusia akan terpengaruh oleh pembangunan. 

Pembangunan jalan  tol di suatu kota tidak terlepas dari aspek fisik dan non 

fisik. Aspek fisik biasanya berkaitan dengan lingkungan dan aspek non fisik 

berupa sosial masyarakat. Oleh karena itu, dengan  adanya  faktor – faktor yang 

mempengaruhi pembangunan di perlukan adanya keseimbangan dalam 

pembangunan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan. 

Pembangunan jalan tol di Jawa Tengah masuk dalam proyek transjawa yang 

disebut sebagai mega proyek. Proyek jalan tol yang sangat besar ini di antaranya 
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jalan tol Solo – Ngawi, yang melintasi wilayah Karanganyar. Panjang jalan tol di 

Karanganyar mencapai sekitar 12 kilometer dari total panjang 56 kilometer yang 

ada di tiga kabupaten yaitu Sragen, Karanganyar dan Boyolali. 

Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sejak 2008 hingga 2010 sudah 

membebaskan lahan warga seluas 418.950 meter persegi terdiri dari 442 bidang 

tanah untuk  keperluan pembangunan  jalan  tol Solo – Ngawi. Kebutuhan 

anggaran untuk membebaskan lahan 491.949 meter persegi tahun 2017 

diperkirakan mencapai Rp 81,8 miliar. Awalnya, pemerintahan telah menghitung 

kebutuhan anggaran  untuk membebaskan total lahan 1,1 juta meter persegi 

mencapai Rp 164,5 miliar. Dari sekitar 56 kilometer rencana jalan tol Solo – 

Ngawi, 12 kilometer diantaranya melintasi Karanganyar, yaitu di Desa Wonorejo, 

Jatikuwung, Jeruksawit, Karangturi di Kecamatan Gondangrejo. 

Desa Wonorejo merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk yaitu 

12.232 jiwa pada tahun 2019. Kepadatan  penduduk di Desa Wonorejo 

berpengaruh dengan jumlah  peningkatan kebutuhan lahan. Sesuai dengan kondisi 

alam di Desa Wonorejo, maka sebagian penduduknya  mempunyai mata 

pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh petani). Kemudian 

sebagian buruh Industri/karyawan swasta, buruh  bangunan dan pedagang. 

Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, 

pensiunan, jasa – jasa dan  lainnya. Berikut adalah Tabel Jumlah Penduduk dan 

Tabel  Mata Pencaharian Penduduk di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Desa Wonorejo 

Kelompok Umur (TH) Jumlah Penduduk 

0 – 14 2.126 Jiwa 

15 – 64 9.318 Jiwa 

65 ke – atas 788 Jiwa 

Total 12.232 Jiwa 

Sumber : Kelurahan Desa Wonorejo 2019 

Rata – rata di setiap wilayah desa Wonorejo dilihat dari segi kelompok 

umur desa tersebut banyak dihuni oleh usia 15 – 65 adalah 9.318 Jiwa dan paling 

rendah ialah 65 ke – atas 788 Jiwa, hal ini menunjukan bahwa di desa Wonorejo 

memiliki penduduk yang kebanyakan pelajar dan bekerja. 
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Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Wonorejo 

Pekerjaan / Mata Pencaharian Penduduk 

Pegawai Negara Sipil 193 orang 

TNI/Polri 31 orang 

Swasta 5.293 orang 

Wiraswasta/Pedagang 551 orang 

Petani 404 orang 

Tukang 1.098 orang 

Pensiunan 70 orang 

Jasa 217 orang 

Pengrajin 26 orang 

Pekerja Seni 29 orang 

Lainnya 73 orang 

Tidak Bekerja/Pengangguran 847 orang 

Total 8.832 orang 

Sumber : Kelurahan Desa Wonorejo 2019 

Pada wilayah desa Wonorejo dapat kita lihat bagaimana penduduk di sana 

bermacam – macam pekerjaannya adapun penduduk disana paling banyak bekerja 

pada swasta 5293 orang, sedangkan yang paling sedikit ialah TNI/Polri adalah 31 

orang, sedangkan petani jumlahnya adalah 404 orang  dari itu wilayah ini 

kebanyakan bekerja sebagai swasta.  

Masyarakat yang terkena pembebasan jalan tol akan memiliki dampak pada 

perubahan kondisi sosial ekonominya. Beberapa dampak sosial ekonomi antara 

lain : ketidakpuasan atas nilai dan proses ganti untung (lahan, perkarangan dan 

bangunan),  kecemburuan sosial masyarakat akibat tidak dilibatkannya sebagai 

tenaga kerja dalam proyek, gangguan lingkungan selama kontruksi (bising, polusi, 

deebu dan banjir), terganggunya akses mobilitas masyarakat ke wilayah sebrang 

dan kondisi pertumbuhan ekonomi saat jalan tol dioperasikan. (Anonim 2007)        

Mobilitas sosial diartikan sebagai perubahan  status sosial atau posisi sosial 

individu, keluarga, atau kelompok dalam  hierarki masyarakat.Giddens (2001) 

mengatakan bahwa mobilitas sosial merupakan gerakan individu - individu dan 

kelompok - kelompok di antara kelompok sosial - ekonomi yang berbeda. 

Artinya, individu-individu atau kelompok - kelompok mengalami perpindahan 

dalam posisi sosial – ekonomi yang berbeda. Sorokin membedakan dua tipe 

mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. 
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Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan dari satu posisi ke posisi 

sosial lain dalam tingkatan yang sama. Sedangkan mobilitas sosial vertikal 

merujuk pada perpindahan orang dari satu strata ke strata lain yang tidak 

sederajat. Jika individu melakukan gerak sosial berupa perpindahan dari strata 

sosial yang lebih rendah ke strata lebih tinggi, maka orang tersebut melakukan 

mobilitas vertikal naik (upwardmobility). Sebaliknya, jika seseorang berpindah 

dari strata sosial yang lebih tinggi ke strata lebih rendah, maka orang tersebut 

mengalami mobilitas vertikal turun (downwardmobility). 

Perubahan  mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor  

non pertanian mengakibatkan terjadinya proses mobilitas sosial. Mobilitas sosial 

itu dapat dijelaskan dengan  proses mereka menjadi petani, pedagang, buruh atau 

bidang lainnya yang dinilai memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Rasa 

ketidakpuasan terhadap pekerjaan  lama dan  harapan  untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik serta keinginan memperoleh pendapatan yang tinggi 

menjadi modal yang kuat bagi pelaku mobilitas sosial. 

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1987) mengatakan  mobilitas sosial 

adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau 

gerak  pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya baik itu berupa 

peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan (biasanya) termasuk pula 

segi penghasilan, yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh 

keseluruhan anggota kelompok.  

Oleh karena itu, penulis memilih untuk meneliti satu Kelurahan dari empat 

Kelurahan yang terkena pembangunan jalan tol Solo – Ngawi di Kecamatan 

Gondangrejo yaitu di Desa Wonorejo, dengan melihat gambaran umum yang telah 

dipaparkan penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana 

kondisi sosial ekonomi dan apakah terjadi mobilitas sosial penduduk pemilik 

lahan di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo yang dilalui pembangunan 

jalan tol Solo – Ngawi.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas ada beberapa hal yang dapat 

diperhatikan dalam beberapa masalah berikut : 

1. Bagaimana karakteristik sosial  ekonomi penduduk terdampak 

pembanguna jalan tol Solo – Ngawi (Studi kasus di Desa Wonorejo 

Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)? 

2. Bagaimana mobilitas sosial ekonomi penduduk terdampak pembangunan 

jalan tol Solo – Ngawi (Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini : 

1. Untuk mengkaji karakteristik sosial ekonomi penduduk terdampak 

pembangunan jalan tol (Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karaganyar)? 

2. Untuk identifikasi mobilitas sosial ekonomi penduduk  terdampak 

pembangunan jalan tol Solo – Ngawi (Studi kasus di Desa Wonorejo 

Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Gonangrejo)? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah : Dapat dijadikan masukan pemerintahan untuk 

menanggapi dalam hal pembangunan, melalui apresiasi atau dukungan 

masyarakat terhadap rencana pemerintahan untuk pembangunan daerah. 

2. Bagi Masyarakat : Dapat menjadi bahan  masukan bagi masyarakat 

untuk lebih mengetahui kondisi sosial  ekonomi semenjak adanya 

pembangunan Jalan Tol Solo – Ngawi. 

3. Bagi Peneliti lain : Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan masukan 

untuk penelitian selanjutnya yang terkait bidang serupa mengenai 

pembangunan jalan tol. 
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4. Bagi referensi Geografi : Dapat memudahkan peneliti lain agar bisa di 

jadikan acuan atau kajian untuk skripsi lain. 

 

1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Teori Pembangunan  

Pembangunan adalah proses perubahan dari tradisional menju 

kearah yang modernisasi. Dari masyarakat yang statis menuju 

masyarakat yang lebih dinamis yang mencakup kedalam 3 aspek yaitu 

aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungjotan. Para ahli 

mempunyai definisi yang bermacam-macam mengenai pengertian 

pembangunan.  

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, (2005) mengatakan 

bahwa pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan suatu 

perubahan bagi wilayah atau negara tersebut. Siagian (1994) mempunyai 

definisi mengenai pembangunan yaitu suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar 

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (nation building). 

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian 

yang cukup sederhana mengenai pembangunan yaitu suatu proses 

perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara 

terencana.  

Deddy T.Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat juga 

diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan juga budaya yang 

dapat melalui kebijakan dan juga strategi menuju kearah yang 

diinginkan.  

Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya dapat dilihat 

melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat dalam sektor 

industri dan jasa. Transformasi dalam struktur sosial, misalnya dpat 

dilihat melalui penindustrian kemakmuran melalui pemerataan terhadap 
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sumber daya sosial – ekonomi. Seperti pendidikan, kesehatan, 

perumahan, fasilitas umum.  

Maka dari itu pembangunan juga dapat dikatakan sebagai suatu 

upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak 

secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan juga 

mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin 

Dahuri, 2004).  

Beberapa para ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu 

daerah haruslah mencakup dalam tiga hal inti nilai (Kuncoro 1997, 

Todaro 1983) : 

1) Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk 

mempertahankan hidup. 

2) Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan 

orang. Dan dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah 

meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah 

tersebut. 

3) Freedom from servitude : kebebasan bagi setiap individu suatu 

negara atau daerah untuk berpikir, berkembang berperilaku dan 

berusaha untuk berpatisipasi dalam pembangunan. 

b. Pembangunan Jalan Tol 

Pembangunan Jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk 

kendaraan beroda lebih dari dua (mobil,truk,bus) dan bertujuan untuk 

memperingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. 

Untuk menikmatinya maka para pengguna jalan tol harus membayar tarif 

yang berlaku. Penetapan tariff berdasarkan pada golongan kendaraan 

tersebut. DiIndonesia, jalan tol lebih dikenal dengan sebutan jalan bebas 

hambatan, meskipun hal ini sebenarnya salah karena tidak semua jalan 

bebas hambatan memerlukan bayaran. Dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 15 tahun 2005 pasal 1 dan pasal 2 mengenai 

jalan tol adalah : 
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1) Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan 

jalan dan sebagai jalan nasional yang pengunaannya diwajibkan 

membayar. 

2) Tarif jalan tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk 

penggunaan jalan tol. 

3) Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan 

yang melewati jalan tol dan membayar tol. 

4) Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan dan hasil – hasil serta keseimbangan 

dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan yang 

dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal 

dari pengguna jalan. 

5) Penyelenggaraan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan 

ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tngkat 

perkembangannya 

c. Pembebasan Lahan dan Ganti Untung 

Pembebasan lahan adalah kegiatan menyediakan tanah dengan 

cara memberi ganti untung kerugian yang layak dan adil kepada pihak 

yang berhak atas pembebasan tanah tersebut. Dalam Undang – undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 pada pasal 34 mengatakan 

bahwa nilai ganti rugi kerugian yang dinilai oleh penilai sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman 

penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum seperti halnya 

pembangunan jalan tol. Besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian 

penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada 

Lembaga Pertahanan dengan berita acara. Pemberian ganti rugi dapat 

diberikan dalam bentuk : 

1) Uang 

2) Tanah pengganti 

3) Permukiman kembali 
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4) Kepemilikan saham, atau 

5) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

Sementara itu, penggantian ganti kerugian terhadap tanah 

yangdikuasai dalam bentuk hak ulayat, maka pelaksanaan ganti rugi 

tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau 

bentuk lain yangbermanfaat bagi masyarakat setempat (pasal 14). 

Pembebasan lahan untukpembangunan jalan tol Solo - Ngawi sudah 

dimulai sejak tahun 2006 namun, banyak penduduk yang mempunyai 

lahan atau pemukiman yang menolak lahannya dibebaskan hingga 

pembangunan jalan tol tertunda beberapa tahun. Penduduk yang lahan 

atau pemukimannya dibebaskan mengalami kerugian karena uang ganti 

rugi yang mereka terima tetap menggunkan harga yang diputuskan 

dalam Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk pembangunan 

Jalan Tol. Uang ganti tersebut tidak seimbang dengan besarnya uang 

yang harus dikeluarkan apabila untuk membeli lahan pengganti yang 

harganya melejit akibat adanya pembangunan jalan tol tersebut. 

Pemerintah juga sudah menyediakan rumah sewa di daerah 

wonorejo. Namun, menurut penduduk sekitar rumah sewa yang 

disediakan pemerintah tersebut harganya sangat mahal. Dalam 

pembagian UGU (uang ganti untung) kepada penduduk  yang terkena 

pembebasan lahan memang tidak merata karena sebagian penduduk 

mendapatkan ganti untung yang sangat besar karenabukan hanya UGU 

(uang ganti untung) saja yang ditawarkan melainkan ada tambahan atau 

ongkos lain yang jumlahnya mencapai belasan hingga ratusan juta.  

d. Kondisi Sosial – Ekonomi 

Dalam kehidupan sehari – hari banyak kita amati bahwa adanya 

perbedaan antarwarga. Baik dilingkungan keluarga maupun di 

masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang lebh luas perbedaanya 

yang mencakup berbagai aspek kehidupan, contohnya seperti oranng 

kaya dan orang miskin, ada orang yang berkuasa dan juga ada orang 

yang tidak berkuasa, serta adanya orang yang dihormati dan juga ada 
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orang yang tidak dihormati. Kondisi seperti ini cenderung merujuk pada 

kondisi ekonomi dan kondisi sosial seseorang dalam kaitannya denga 

jabatan (kekuasaan), dan peranan yang dimiliki orang bersangkutan di 

dalam masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kondisi adalah 

keadaan atau kedudukan seseorang. Sedangkan sosial adalah sesuatu 

yang berhubungan dengan masyarakat. (M.T Ritonga, 2000:36)  

Kondisi Ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah 

keadaan, kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat yang 

ditinjau dari segi sosial dan ekonominya.  

Kondisi Sosial adalah suatu masyarakat selalu berkaitan dengan 

keadaan kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Kondisi kehidupan 

masyarakat ini dapat dilihat dari segi ras dan etnis yang ada diwilayah 

itu, mata pencariannya, agama yang dianut, tingkat kesejahteraan, nilai 

atau norma yang dianut masyarakat, kesehatan, dan pendidikan juga 

termasuk dalam kondisi sosial. (Abdulsyani, 2002:152)  

Kondisi sosial memang tidak dapat terlepas dari kondisi fisik 

suatu wilayah tersebut. Kondisi sosial yang dipengaruhi akibat adanya 

jalan tol Gempol – Pandaan adalah mata pencarian penduduk, mobilitas 

penduduk, kebahagiaan penduduk yang berada di Desa Beji sebelum dan 

sesudah adanya jalan tol tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan 

kondisi ekonomi dalam penelitian ini adalah adanya perubahan 

pendapatan dan juga perubahan ekonomi sebelum dan sesudah 

pembangunan jalan tol. 

Akibat pembangunan jalan tol Solo – Ngawi di Desa Wonorejo 

Kecamatan gondangrejo Kabupaten Karanganyar sangat dimungkinkan 

terjadi perubahan kondisi ekonomi dan sosial penduduk yang dapat 

dijadikan tolak ukur kondisi atau keadaan suatu penduduk akibat adanya 

perubahan terhadap kondisi ekonomi dan kondisi sosialnya. 
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e. Teori Dampak Pembangunan 

Suratmo (2002 : 71) dalam bukunya yang berjudul “Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan” mengatakan bahwa dampak lingkungan 

dapat diartikan yaitu sebagai permasalahan antara komponen kegiatan 

proyek dan komponen lingkungan hidup masyarakat yang akan 

mengalami perubahan akibat adanya komponen kegiatan proyek. Dengan 

dimulainya kegiatan proyek pembangunan jalan tol Solo – Ngawi ini 

maka telah mempengaruhi kondisi ekonomi dan kondisi sosial 

masyarakat yang berada di lokasi tersebut atau masyarakat yang terkena 

pembebasan lahan.  

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau 

akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan 

biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun 

dampak negatif. 

1) Dampak positif pembangunan jalan tol  

Pembangunan jalan tol harus mempunyai dampak positif yang 

dapat dirasakan saat ini sehingga akan membawa suasana yang 

kondusif dalam perkembangannya. Beberapa dampak positif pada 

pembangunan jalan tol diantaranya : 

a) Mengurangi kemacetan 

b) Keuntungan bagi industry atau nilai tambah bagi kontruksi 

bangunan 

c) Penyerapan sekitar 3000 tenaga kerja pada saat proses 

pembangunannya 

d) Menjadi acuan awal bagi rencana pembangunan jalan tol yang 

lainnya. 

e) Mempermudah perindustrian mengingat Kabupaten Karanganyar 

f) merupakan daerah industri. 
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2) Dampak negatif pembangunan jalan tol  

Selain adanya dampak positif yang dapat dirasakan, terdapat 

beberapa dampak negative yang bermunculan. Berikut beberapa 

dampak negative yang timbul akibat pembangunan jalan tol : 

a) Tarif tol yang relatif tinggi akibat investasi yang tidak berasal 

dari APBN murni. Tidak adanya subsidi dari pemerintah 

membuat investor menginginkan keuntungan yang maksimal 

dalam proses bisnisnya.  

b) Jumlah Kendaraan pribadi yang akan semakin mningkat karena 

kemudahan untuk mengakses daerah yang akan dituju semakin 

cepat dengan adanya jalan tol sehingga membuat setiap orang 

lebih memilih dengan memiliki kendaraan pribadi.  

c) Penduduk sekitar yang lahan atau pemukimannya terkena 

pembebasan lahan karena adanya pembangunan jalan tol 

sehingga penduduk yang bekerja sebagai petani akan 

mempengaruhi pendapatannya sedangkan penduduk yang 

pemukimnnya terkena 

d) pembebasan lahan akan berpindah tempat tinggal. 

Dalam penelitian ini akan diketahui dampak positif dan negative 

pembebasan lahan karena adanya pembangunan jalan tol 

terhadappenduduk desa tersebut dengan melihat dalam beberapa 

variabel. 

f. Perubahan Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf 

hidup yang layak dimana antara daerah satu dengan daerah lainnya yang 

berbeda sesuai taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya 

(Daldjoeni, 1987 : 89). 

Sebagian besar mata pencarian responden sebelum adanya jalan 

tol adalah petani. Sebagian yang lainnya mata pencariannya sebagai 

wiraswasta, PNS dan lain –lain. Setelah adanya jalan tol penduduk yang 

sebelumnya bekerja sebagai petani maka banyak menggantungkan 
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pekerjaan sampingannya dengan berwiraswasta karena banyak nya 

pabrik sehingga memungkinkan penduduk untuk membuka kos – kosan, 

warung makan, toko dan kaki lima. 

g. Perubahan Pendapatan  

Pendapatan seseorang dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapatan 

nominal dan pendapatan rill. Pendapatan nominal adalah pendapatan 

yang dapat diterima oleh seseorang dalam jumlah yang nominal 

sedangkan pendapatan rill adalah pendapatan yang jumlahnya telah 

dideflasikan dengan perubahan tingkat harga dan jasa. Pendapatan rill 

merupakan indikator yang paling realistis untuk digunakan dalam 

mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. (Dwi eko waluyo 2013:60) 

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas 

aktivas sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari 

keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, 

penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau 

sentral entitas yangsedang berlangsung (Dyckman 2002 : 234). 

Penduduk yang sebagian besar pendapatannya hasil dari bertani 

lebih dirugikan karena dengan adanya pembebasan lahan petani harus 

mencari lahan baru untuk bertani yang harganya jauh lebih tinggi dari 

sebelum pembebasan lahan sehingga petani kesulitan untuk membeli 

lahan yang baru seluas lahan yang mereka miliki sebelumnya. 

h. Mobilitas Sosial Penduduk 

Mantra, (2003, dalam Novayanti dan Sudibia, 2013:565) 

mengatakan mobilitas penduduk merupakan suatu gerak penduduk yang 

dilakukan oleh seseorang, dari suatu tempat lain dalam jangka waktu 

tertentu. Mobilitas penduduk adalah gerak (movement) penduduk yang 

melewati batas wilayah, dan dalam periode waktu tertentu. Batas 

wilayah tersebut umumnya digunakan batas administrasi seperti batas 

provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau desa. (Mulyadi S, 

2008:138). 
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Badan Pusat Statistik dalam Mantra, (2008:172) mengtakan 

seseorang disebut sebagai migrasi apabila orang tersebut bergerak 

melintasi batas provinsi menuju ke provinsi lain, dan lamanya tinggal di 

provinsi tujuan adalah enam bulan atau lebih, selain itu jika seseorang 

berada di provinsi tujuan kurang dari enam bulan tetapi orang tersebut 

berniat tinggal menetap atau tinggal enam bulan atau lebih di provinsi 

tujuan dinamakan juga sebagai migran. Seseorang dapat disebut dengan 

migran apabila orang tersebut melewati batas wilayah tertentu baik 

dengan maksud  untuk menetap atau tinggal terus – menerus selama 

enam bulan atau lebih atau mereka yang hanya melakukan perjalanan 

ulang alik (Mulyadi S, 2008:138-139). 

Mantra, (2008:172-173) mengatakan mobilitas penduduk dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Mobilitas penduduk Vertikal  

Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status 

pekerjaan, seperti orang yang mulanya bekerja dalam sektor 

pertanian berganti menjadi bekerja dalam sektor non pertanian. 

2) Mobilitas penduduk Horizontal    

Mobilitas penduduk horizontal (geografis) adalah gerak (movement) 

penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain 

dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah umumnya digunakan 

batas administratif misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, 

kelurahan, pedukuhan (dusun). Mobilitas penduduk horizontal 

(geogarfis) dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

a) Mobilitas penduduk permanen (migrasi) 

Mulyadi S, (2008:27-28) mengatakan mobilitas penduduk 

permanen (migran) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan 

akan menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang 

melampui batas politik atau negara ataupun batas administratif 

dalam suatu negara. Mobilitas permanen dibagi menjadi dua 

yaitu migrasi internasional dan migrasi dalam negeri. 
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b) Mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) 

Mantra, (2008:175) mengatakan mobilitas penduduk non 

permanen (sirkuler) adalah gerak penduduk dari suatu wilayah 

menuju kewilayah yang lain, dengan tidak ada niatan menetap di 

daerah tujuan. Mobilitas permanen (sirkuler) dapat dibagi 

menjadi dua yaitu ualng aling (ngelaju/commuting) dan 

menginap atau mondok. 

Ulang aling (ngelaju/commuting) adalah gerak penduduk dari 

daerah asalke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan 

kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Sedangkan mobilitas 

menginap atau mondok adalah gerak penduduk dari daerah asal 

ke daerah tujuan lebih dari satu hari dan kurang dari 6 

bulan,mobilitas permanen dapat terjadi antara desa dengan desa, 

desa dengan kota, kota dengan desa dan kota dengan kota. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk menurut 

Mantra, (2008:180) antara lain sebagai berikut: 

1) Seseorang mengalami tekanan (stress) baik ekonomi, sosial maupun 

psikologi di tempat ia berada. Tiap – tiap individu mempunyai 

kebutuhan yang berbeda – beda, sehingga suatu wilayah oleh 

seseorang dinyatakan sebagai wilayahyang dapat memenuhi 

kebutuhannya sedangkan orang lain mengatakan tidak. 

2) Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah, antara tempat yang satu 

dengan tempat yang lain. Apabila tempat yang satu dengan tempat 

yang lain tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan 

terjadi mobilitas penduduk. 

Lee, (1976, dalam Mantra, 2008:180) mengatakan volume migrasi 

disuatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman 

daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal maupun daerah tujuan terdapat 

faktor – faktor positif (+), faktor negatif (-), dan faktor netral (o). Faktor 

positif adalah faktor yang memberi nilai keuntungan apabila bertempat 

tinggal di daerah tersebut, faktor negatif adalah faktor yang memberikan 
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nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin 

pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. 

Sedangkan yang dimaksud faktor netral adalah faktor yang ada pada 

daerah asal dan daerah tujuan tidak mempengaruhi individu untuk berada 

di daerah tersebut.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian oleh Ervan Wirawan (2017) tentang pembebasan tanah 

pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto memiliki persamaan dengan apa yang 

di tulis peneliti. Yaitu, warga Desa Sukorame sampai saat ini tidak mau menerima 

uang ganti rugi dari pihak pelaksana pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto 

(Tol Sumo). Menurut warga, ganti rugi yang di berikan tidak sebanding dengan 

lahan yang mereka miliki. Serta, persamaan lainnya yaitu, awal mulanya warga 

tidak setuju dengan adanya proyek pembangunan jalan tol Sumo karena akan 

menyangkut pembebasan lahan. Sedangkan, apa yang di tulis dalam jurnal peneliti 

adalah warga desa Watudakon tidak menyetujui adanya proyek pembangunan 

jalan tol Jombang-Mojokerto, karena menyangkut tentang pengadaan tanah. Serta 

warga belum menerima uang ganti rugi karena merasa tidak sebanding. 

Penelitian oleh Triana Dewitasari Fakultas Ilmu sosial dan hukum, 

Universtas Negeri Surabaya (2016) dengan judul Dampak pembangunan jalan tol 

Surabaya – Mojokerto terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk di daerah 

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembangunan Jalan Tol Surabaya–Mojokerto berdampak relatif buruk 

terhadap kondisi sosial. Mata pencaharian penduduk beralih dari petani menjadi 

wiraswata setelah pembebasan lahan, akan tetapi pekerjaan sampingan penduduk 

tetap yakni ternak. Penduduk yang rumahnya dibebaskan terpaksa pindah 

ketempat lain sehingga hubungan antar masyarakat sekitar menjadi renggang. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah kerangka yang bermakna suatu konsep 

yangterdiri dari hubungan sebab atau yang disebut dengan klausal hipotesis antara 

variabel independen dengan variabel dependen dalam memberikn 
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jawabansementara terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan dukungan dari 

landasan teoritik dan dukungan antara variabel yang telah dikemukakan, yang 

diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional dari variabel 

penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Pembangunan Jalan tol adalah suatu usaha yang terencana dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Jaringan jalan 

merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu pembangunan karena 

jalan berperan untuk pemindahan barang dan manusia sehingga diperlukan 

jaringan jalan yang memadai dan lebih mengedepankan kecepatan. Jalan tol 

merupakan jalan alternatif untuk pertumbuhan dan percepatan proses ekonomi 

yang kerap terhambat karena kendala tranformasi, mengurangi 

kemacetan,penyempitan jalan, jembatan rusak, jalan yang berlubang dan lain – 

lain adalah hal yang menghambat proses sosial ekonomi secara merata dan cepat. 

Dengan adanya pembangunan jalan tol ini, otomatis dibutuhkan 

pembebasan lahan yang dimiliki warga, adanya tanah atau lahan yang berkurang 

karena proyek jalan tol ini juga menimbulkan beberapa permasalahan bagi warga 

yang tinggal di sekitar jalan tol, khususnya bagi mereka yang lahannya terkena 

pembangunan jalan tol. Sebagai contoh, permasalahan atau dampak yang muncul 

yaitu banyak lahan sawah yang tergusur oleh pembangunan jalan tol, 

menyebabkan mata pencaharian  warga berubah bahkan sampai hilang. 

Berubahnya mata pencaharian warga tersebut sudah pasti menyebabkan 

pendapatan mereka juga berubah. Selain itu juga dengan semakin berkurangnya 

lahan sawah menyebabkan turunnya hasil produksi serta panen, baik kuantitas 

maupun nilai jualnya. 

Pada penelitian kali ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu yang 

berkaitan tentang pembangunan Jalan Tol Solo - Ngawi yang nantinya akan 

menjadi teori pendukung untuk dianalisis kemudian dilihat dampak sosial 

ekonomi pembangunan jalan Tol Solo - Ngawi terhadap masyarakat Desa 

Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya 

akan dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan terkait penelitian yang 

dilaksanakan, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis,2020 

 

1.7 Batasan Operasional 

Dalam penelitan ini, penulis membatasi beberapa hal terkait 

lokasipenelitian, objek penelitian, indikator penelitian yang digunakan maupun 

hal lain dalam penelitian ini, hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan 

tidak meluas dari pembahasan dan untuk memudahkan penulis dalam 

mengumpukan dan mencari data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.Hal-

hal yang dibatasi dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Mobilitas Sosial : Mantra, (2003, dalam Novayanti dan Sudibia, 2013:565) 

mengatakan mobilitas penduduk merupakan suatu gerak penduduk yang 

dilakukan oleh seseorang, dari suatu tempat lain dalam jangka waktu tertentu. 

Mobilitas penduduk adalah gerak (movement) penduduk yang melewati batas 

Perubahan Sosial Dan Ekonomi 

Penduduk Desa Wonorejo Kecamatan 

Gondangrejo . 

1. Perubahan Pekerjaan 

2. Perubahan Pendapatan 

3. Perubahan Tempat Tinggal 

4. Penambahan Hak Kepemilikan 

5. Perubahan Lingkungan 

 

Pembangunan Jalan Tol Solo - Ngawi 

PEMBEBASAN LAHAN 

Di Desa Wonorejo 

Kecamatan Gondangrejo 

 



19 
 

  

 

wilayah, dan dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah tersebut umumnya 

digunakan batas administrasi seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, 

kelurahan, atau desa. (Mulyadi S, 2008:138). 

2. Penduduk : Penduduk adalah warga negaraIndonesia dan orang asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, apakah kependudukan itu? 

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, 

umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, 

persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

3. Pembangunan : Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, (2005) 

mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan 

suatu perubahan bagi wilayah atau negara tersebut. Siagian (1994) mempunyai 

definisi mengenai pembangunan yaitu suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh 

suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernitas dalam rangka 

pembinaan bangsa (nation building).  

4. Terdampak Pembangunan : Suratmo (2002 : 71) dalam bukunya yang berjudul 

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan” mengatakan bahwa dampak 

lingkungan dapat diartikan yaitu sebagai permasalahan antara komponen 

kegiatan proyek dan komponen lingkungan hidup masyarakat yang akan 

mengalami perubahan akibat adanya komponen kegiatan proyek. Dengan 

dimulainya kegiatan proyek pembangunan jalan tol Solo – Ngawi ini maka 

telah mempengaruhi kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang 

berada di lokasi tersebut atau masyarakat yang terkena pembebasan lahan.  

5. Kelurahan : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun 

Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur 

pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan 

adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. 

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah 

kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan 
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dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. 

Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih 

terbatas. 

6. Desa  : Sutardjo Kartohadikusumo dalam bukunya Desa (1953) 

mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal 

suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 

 

 


