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ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TEGALAN MENJADI 

KOMPLEK KANTOR PEMERINTAHAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI 

MASYARAKAT DI KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN 

BOYOLALI 

 

Abstrak 

Perkembangan pembangunan infrastruktur yang begitu pesat disertai dengan investasi 

yang besar di Kabupaten Boyolali berhasil meningkatkan pendapatan daerah, pada 

tahun 2013 dalam rangka memperbaiki infrastruktur pemerintahan Kabupaten 

Boyolali, PEMKAB melakukan proyek pemindahan kantor pemerintahan ke dalam 

satu area lokasi sebesar 80 ha, yang sebelumnya area tersebut adalah tegalan yang luas 

yaitu berada pada kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo. Dalam perubahan fungsi 

lahan tersebut menyebabkan perubahan pola perekonomian masyarakat dan pola 

kegiatan sosial masyarakat terkena dampak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mengetahui wilayah alih fungsi lahan tegalan mana saja yang menjadi area perkantoran 

(2) Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari sisi ekonomi dan sosial akibat Alih 

Fungsi Lahan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 

dengan Teknik Purposive Sampling untuk validasi dampak yang ditimbulkan melalui 

pengetahuan warga terkena dampak dengan analisis karakteristik umum, kemudian 

ekonomi dan sosial akan diperoleh dampak alih fungsi lahan, dampak tersebut dapat 

berupa dampak positif dan negatif. Untuk analisis peta menggunakan interpretasi citra 

dari BPN yaitu citra lama tahun 2013 dengan citra baru tahun 2019. Penelitian 

dilapangan diperoleh perubahan pola perekonomian yaitu dari perubahan pola mata 

pencaharian masyarakat terkena dampak yang mengakibatkan perubahan juga dalam 

pendapatan masyarakat. Adaptasi masyarakat dalam mengatasi perubahan mata 

pencaharian ini sangat berpengaruh. Pemerintah juga berperan dalam memberikan 

kegiatan penyuluhan serta bantuan dan mendukung kreatifitas masyarakat sekitar untuk 

membuat mata pencaharian baru yang memanfaatkan Komplek Pemerintahan 

Kabupaten Boyolali. Dampak yang didapatkan dalam konteks sosial sangat besar 

sekali, dari dampak positif yang terjadi adalah masyarakat memiliki tempat tujuan baru, 

tempat distrik perekonomian baru yang akhirnya memberikan masyarakat lebih bersifat 

konsumtif. Ada dampak negatif juga yang terjadi yaitu kenakalan remaja yang begitu 

marak terjadi di area komplek Pemerintahan Kabupaten Boyolali. 

 

Kata Kunci : alih fungsi lahan, dampak sosial dan ekonomi. 

 

Abstract 

Rapid development of infrastructure along with rapid investment in Boyolali District 

has increased regional income, at the year 2013 in order to improve the government 

infrastructure in Boyolali Regency, the Regional Government(PEMKAB) carried out 

a project to move government offices and facilities into one location area of 80 ha, 

which was previously the area was wide plantation that is located in the village of 

Kemiri at Mojosongo District. The transformation in land use causes transformation in 
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the economic community patterns also social-community activities patterns . This 

study intend to (1) knowing which land conversion areas are in the office area (2) 

Analyze the economic and social impacts caused by land conversion. The method used 

in this research is a survey with Purposive Sampling Technique to validate the impact 

caused by the information of the affected people by analyzing general characteristics, 

then the economic and social impacts will be obtained from the Change of Land 

Function, the impact can be in the form of positive and negative impacts. For map 

analysis, the interpretation of the image from BPN is the old image in 2013 with the 

new image in 2019. With the comparison of the two images, the analysis of Land 

Transfer Function is obtained. The results of the research in the field obtained changes 

in economic patterns, namely changes in the patterns of livelihoods of affected 

communities which resulted in changes also in community income. Community 

adaptation in overcoming livelihood changes is very influential. The government also 

plays a role in providing extension activities as well as assistance and supporting the 

creativity of the surrounding community to create new livelihoods that utilize the 

Boyolali Regency Government Complex. The impact obtained in the social context is 

enormous, from the positive impact that occurs is that the community has a new 

destination, a new economic district which ultimately gives the community a more 

consumptive nature. But there is also a negative impact that occurs juvenile 

delinquency that is so prevalent in the Boyolali District Government complex area. 

 

Keywords : land function change, social and economic impact 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia Saat ini sedang mendorong pemerataan perekonomian melalui 

berbagai cara baik dari peningkatan perdagangan dari skala mikro hingga makro. 

Didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar dibangun 

baik pelabuhan, jembatan hingga pada efisiensi perjalanan dengan adanya jalan Tol, 

pemerintah menaruh harapan besar akan peningkatan perekonomian Indonesia 

sementara itu sektor pertanian menjadi salah satu komoditi yang harusnya menjadi 

komoditas utama unggulan negara ini melihat indonesia merupakan negara agraria. 

Data BPS ( Badan Pusat Statistik ) Tahun 2010 merilisi Jumlah petani mencapai 44% 

dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 46,7 juta jiwa. Sebagai Negara 

agraris, hingga kini mayoritas penduduk Negara Indonesia telah memanfaatkan sumber 

daya alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan 
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menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebagai kebutuhan konsumsi utama 

di negara ini.  

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah yang juga menerapkan 

otonomi  daerah dalam pengelolaan perekonomian daerahnya dan sedang bergeliat 

membangun daerahnya, perekonomian di Kabupaten Boyolali  ditopang oleh Sembilan 

sektor dan sektor terkuat sebagai penopang perekonomian Kabupaten Boyolali adalah 

sektor pertanian, hal ini ditujukkan oleh peran sektor pertanian sebagai kontributor 

terbesar dalam pendapatan regional. Adanya proyek pemindahan lokasi kantor 

Pemerintahan Kabupaten ke daerah yang sebelumnya adalah tegalan garapan dari 

masyarakat sekitar membuat masyarakat yang terkena dampak juga harus beralih dari 

sektor pertanian ke sektor lainnya dalam hal ini masyarakat Desa Kemiri Kecamatan 

Mojosongo. Menurut Mc Gee (1985) dalam Wahyuni (2002) wilayah pinggiran 

(periphery area) mempunyai chiri khas:  

a. Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian padi dengan 

kepemilikan lahan sempit.  

b. Mengalami transformasi kegiatan dari pertanian ke berbagai kegiatan non 

pertanian, termasuk perdagangan dan industri.  

Konversi lahan pertanian akan berdampak luas. Dari aspek ekonomi akan 

mengurangi ketahanan pangan bagi produksi pertanian. Bagi masyarakat petani akan 

kehilangan pekerjaan sehingga daya beli menurun karena belum tentu petani dapat 

pekerjaan baru yang lebih baik (Hariyanto, 2010). 

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya 

aktifitas manusia Suratmo, 2004. Dampak suatu proyek pembangunan pada aspek 

sosial ekonomi khususnya untuk negara berkembang terdapat pada komponen-

komponen berikut yang ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi antara lain : 1) 

penyerapan tenaga kerja 2) berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya aktifitas 

perekonomian lain akibat proyek tersebut seperti toko, warung, restoran, transportasi 

dan lain-lain, 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) kesehatan masyarakat. 5) 

persepsi masyarakat. 6) pertambahan penduduk dan lain sebagainya.  
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Perubahan penggunaan lahan atau yang biasanya disebut alih fungsi lahan 

adalah suatu proses berubahnya penggunaan lahan tertentu menjadi penggunaan lahan 

yang lain dan biasanya pengalihan fungsinya bersifat negative bagi lingkungan dan 

ekosistem di daerah tersebut. Menurut Lestari, 2009, mendefinisikan alih fungsi lahan 

atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau 

seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi 

lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu 

sendiri.  

Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, 

terutama dalam struktur mata pencaharian. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali 

saat ini merubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertaninan. Fenomena 

tersebut dapat di analogikan menjadi keuntungan ataupun bahkan kerugian. Tabel 

berikut menunjukkan luasan tanah yang digunakan atau di olah oleh masyarakat, 

terlihat sekali lahan kering sangat mendominasi wilayah Kecamatan Mojosongo 

dengan total luasan 3.398,4148 m² dibandingkan tanah persawahan yang hanya 

942,7496 m², dan bentuk lahan kering tersebut adalah lahan tegalan yang telah digarap 

turun temurun oleh keluarga petani. Hak tersebut menunjukkan bahwa warga 

Kecamatan Mojosongo sebelum adanya perubahan lahan dari pertaninan menjadi non 

pertaninan banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan sebagai petani, namun setelah 

banyak tanah sudah beralih fungsi menjadi perkantoran, hal tersebut mendorong 

adanya perubahan dari sektor profesi atau bidang pekerjaan hingga pada sosial 

ekonomi yang ada. 

Perbedaan cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 keatas karena pada tahun 

tersebut dimulai pembangunan gedung-gedung bakal calon pengganti pusat 

pemerintahan kabupaten, dan pada tahun tersebut tegalan mengalami penurunan luas 

yang cukup besar yaitu sebanyak 37,0000 m² ini menandakan alih fungsi lahan yang 

besar terjadi pada tahun 2016. Sampai sekarang pun alih fungsi lahan masih berjalan 

seiring terbentuknya kabupaten baru beserta alun-alun membuat sebagian dari mereka 
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yang sebelumnya petani memiliki inisiatif untuk berwirausaha atau berdagang 

dikawasan alun-alun kidul Kabupaten Boyolali.  

Kabupaten Boyolali memiliki daerah Perkotaan yang cukup tertata rapi, di 

tengah kota terdapat kantor pemerintahan dan sudah tertata dengan baik. Imbasnya 

adalah pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi kurang 

berkembang, bahkan terlihat sekali perbedaan desa dengan kotanya, untuk itu 

pemerintah daerah melakukan pemekaran wilayah dengan cara memindahkan pusat 

pemerintahan ke daerah Kecamatan Mojosongo, dalam komplek tersebut dibangun 

semua kantor-kantor instansi pemerintahan dan disatukan dalam satu komplek 

kabupaten baru tersebut. 

Selain membangun kantor pemerintahan daerah, pemerintah Kabupaten 

Boyolali juga membangun kawasan pusat keramaian yang menyatu dengan komplek 

kantor Pemerintahan Kabupaten Boyolali, Hal tersebut membuat masyarakat di daerah 

setempat bahkan luar daerah menjadi tertarik untuk datang di pusat keramaian terbaru 

di kawasan Kabupaten Boyolali, dengan adanya pusat keramaian baru tersebut pastinya 

membuat masyarakat di daerah tersebut terkena dampak ekonomi yang positif, apalagi 

sebelum terbangun sebuah kabupaten baru tersebut masyarakat sekitar kebanyakan 

bekerja disektor pekerja pabrik, pekerja buruh tegalan, atau punya tegal sendiri 

kemudian hasilnya di jual di pasar, yang pastinya akan merubah mata pencarian serta 

pendapatan ekonomi masyarakat sekitar komplek kabupaten baru tersebut. 

Atas dasar apa yang diatas, pentingnya kajian terhadap dampak yang di 

timbulkan akibat dari alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian di 

Kecamatan Mojosongo, sehingga dapat diketahui dan di analisi Dampak yang 

ditimbulkan. Oleh sebab itu peniliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Dampak Alih Fungsi  Lahan Tegalan Menjadi Komplek Kantor Pemerintahan 

Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali”. 
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2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dilengkapi 

dengan analisis data sekunder, Kerlinger,1973, menyatakan bahwa penelitian survei 

adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk 

menemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan hubungan-hunungan antar 

variable sosiologis maupun psikologis. survei digunakan untuk mendapatkan data dari 

masyarakat secara langsung dengan kuesioner terkait dengan alih fungsi lahan dan 

dampaknya, sedangkan analisis data sekunder diperoleh dari lembaga terkait guna 

menguatkan data sehingga menjadi lebih valid.  

Sampel yang diambil berdasarkan teknik Purposive Sampling. Sugiyono,2008, 

menjelaskan Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan menetapkan beberapa 

kriteria sampel. Peneliti akan turun langsung ke lapangan dan mencari dimana tempat 

yang banyak akan populasi itu berada dalam hal ini terkait atau terkena dampak dari 

alih fungsi lahan, serta dengan adanya alih fungsi lahan yang baru ini mereka 

mendapatkan perubahan pola perekonomian. Secara administratif adalah desa kemiri 

karena semua kawasan alih fungsi lahan tegalan menjadi komplek pemerintahan masuk 

dalam administratif desa kemiri kecamatan mojosongo.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneiliti melalui interpretasi citra satelit pada 

tahun sebelum dan sesudahnya dibangun komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten 

Boyolali sangat jelas terdapat perubahan penggunaan lahan yaitu tegalan menjadi 

bangunan perkantoran. Berdasarkan kondisi tersebut sekitar 18 hektar tegalan yang di 

beli dari masyarakat untuk dijadikan komplek Pemerintahan Kabupaten Boyolali. 

Sebelum tahun 2013 wilayah tersebut merupakan tegalan penghasil tembakau, 

singkong, pepaya, jagung dan beberapa cabai keriting merah namun setelah tahun 2013 

di bangunya komplek perkantoran Pemerintahan Kabupaten Boyolali yang tentu saja 
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mendatangkkan keramaian dan dapat memberikan dampak secara ekonomi dan sosial. 

Pemilihan wilayah komplek pemerintahan di Kecamatan Mojosongo bukanlah hal 

yang sederhana, perlu dikaji dari segala aspek agar manfaat pembagunan dapat 

diterima  secara meleruh dan maksimal. 

Penelitian Rudi Cahyono Putro, Bambang Sudarsono,Sawitri Subiyanto, 2014, 

membuat jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Pola Perubahan Lahan Akibat 

Perpindahan Pusat Pemerintahan Terhadap Zona Nilai Tanah di Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali tersebut mendapatkan hasil perubahan yaitu naiknya 

harga lahan di area komplek pemerintahan Boyolali padahal saat penelitian tersebut 

masih tahap awal proses pembangunan. Setyo Ari Wibowo, 2013, menjelaskan dalam 

penelitianya bahwa Kecamatan Mojosongo memiliki penurunan yang sangat tajam 

jumlah petani dan produksi bahan tani pada tahun 2013 akibat pembangunan hutan kota 

Indrokilo yang memaksa masyarakat tani harus beradaptasi terhadap alih fungsi lahan 

dari sektor pertanian ke sektor pariwisata. 

Analisis peta dalam penelitian ini telah dilakukan dengan metode delineasi peta 

menggunakan citra yang telah didapatkan di Badan Pertanahan Nasional Boyolali, 

terdapat dua citra dengan tahun yang berbeda yaitu tahun 2013 dan tahun 2019, masing 

masing peta tersebut di analisis kemudian dibuat peta penggunaan lahan 2013 dan 2019 

setelah itu dilakukan analisis Kembali dengan menggabungkan kedua peta penggunaan 

lahan dan didapatkan hasil peta perubahan lahan 2013 – 2019 berikut ini adalah hasil 

analisis peta perubahan 2013-2019 : 
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Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Area Komplek Kantor Pemkab Boyolali Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2013 
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Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Area Komplek Kantor Pemkab Boyolali Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2019 
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Gambar 3. Peta Perubahan penggunaan Lahan Area Komplek Kantor Pemkab Kabupaten Boyolali Kecamatan Mojosongo 

kabupaten boyolali tahun 2013-2019 
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Gambar 4. Peta Alih Fungsi Lahan Tegalan Yang Berubah Menjadi Perkantoran Area Komplek Kantor Pemkab Boyolali 2019 
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Dampak Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang terkena alih fungsi lahan : 

Tabel 1. Pendapatan saat menjadi petani 

Pendapatan perbulan (Rp) Frekuensi Presentase (%) 

0 – 1.000.000 15 18 

1.100.000 – 2.000.000 24 30 

2.100.000 – 3.000.000 32 39 

>3.100.000 11 13 

Jumlah 82 100 

 

Tabel 1menunjukkan pendapatan para responden saat belum terkena alih fungsi 

lahan dan masih menjadi seorang petani, terlihat pada kelas yang frekuensinya paling 

banyak adalah kelas 3 dengan rentang penghasilan  2.100.000 – 3.000.000 per bulan 

berjumlah 32 responden, yang memiliki presentase 39%. Untuk yang kedua adalah 

kelas 2 dengan rentang penghasilan 1.100.000 – 2.000.000 per bulan. Yang berjumlah 

24 responden dengan presentase 30%. 

Tabel 2. Pendapatan setelah berganti profesi 

Pendapatan Perbulan (Rp) Frekuensi Presentase (%) 

0 – 1.000.000 18 22 

1.100.000 – 2.000.000 12 15 

2.100.000 – 3.000.000 16 19 

>3.100.000  36 44 

Jumlah 82 100 

 

Tabel 2 memberikan informasi bahwa pendapatan berubah berbeda-beda ada 

yang meningkat ada juga yang menurun terlihat frekuensi paling banyak ada pada kelas 

pendapatan lebih dari 3.100.000 keatas dengan frekuensi 36 responden presentasenya 

adalah 44%, dan frekuensi paling rendah adalah pendapatan dengan rentang 1.100.000 

sampai 2.000.000 yaitu 12 orang. 
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Gambar 5. Keinginan Berganti Profesi 

Keinginan berganti profesi masyarakat sebelum terkena dampak memang 

hampir tidak ada yang ingin untuk berganti profesi, namun setelah terkena dampak 

mereka mulai mencari sesuatu yang lebih menghasilkan apalagi lahan mereka ada yang 

terkena dampak alih fungsi lahan, mereka mulai beradaptasi dengan keadaan sekitar 

yang sebenarnya sangat menghasilkan karena lahan mereka dulu sekarang menjadi 

pusat keramaian kota, yaitu alun-alun sehingga pilihan profesi semakin terbuka lebar. 

         

 

 

 

 

 

Gambar 6. Program Pemberdayaan Masyarakat 

Program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah beberapa kali dilakukan 

guna mengajak masyarakat berfikir kreatif menyongsong masa depan mereka apalagi 

masyarakat yang berpenghasilan dari buruh tani maupun buruh lainnya, pemerintah 

daerah berkerja sama dengan pemerintah desa dalam pemanfaatan lokasi alun-alun 

telah menghasilkan pekerjaan baru seperti persewaan motor mini dan odong-odong, 
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bahkan pemerintah berhasil membina pemuda desa untuk membuat bengkel mobil 

otomotif menggunakan dana desa dengan pemuda desa sebagai pekerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengaruh Gaya Hidup Masyarakat 

Gaya hidup menurut Kotler dan Keller, 2012, adalah pola hidup seseorang di 

dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup masyarakat 

mengalami perubahan yang sebelumnya mereka memilih menyimpan penghasilanya 

sekarang mereka lebih berfikir konsumtif, dikarenakan di daerah alih fungsi lahan ini 

sekarang di jumpai berbagai kuliner yang menarik serta barang dan jasa yang variatif 

sehingga mereka tertarik untuk mengubah pola gaya hidup mereka. 

 

   

 

      

 

 

Gambar 8. Tingkat Perilaku Menyimpang sebelum Alih Fungsi Lahan 

Tingkat Perilaku Menyimpang sebelum adanya Alih Fungsi Lahan sangat 

sedikit sekali frekuensinya karena daerah tersebut sebelumnya adalah daerah tegalan. 

Soerjono Soekanto, 2007, Mengatakan perilaku menyimpang dapat dimaknai sebagai 

kecenderungan untuk menyimpang dari suatu norma tertentu. Dari survey yang 
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dilakukan mayoritas masyarakat mengatakan perilaku menyimpang dari warga sekitar 

daerah sendiri itu pun sangat jarang dijumpai, Bahkan tidak ada berita menyimpang 

sama sekali yang muncul ke publik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tingkat Perilaku Menyimpang setelah Alih Fungsi Lahan 

Pada tahun 2017 – 2018 banyak terjadi pemerkosaan dan pembunuhan di 

wilayah kecamatan kemiri bahkan berita tersebut sampai tersebar ke tv nasional, anak 

– anak remaja yang nongkrong di alun-alun sampai pagi terkadang mereka juga mabuk 

dan melakukan balapan liar, bahkan di dalam razia polisi yang dilakukan di area 

tersebut tahun 2019 awal menangkap sepeda motor tanpa surat yang digunakan untuk 

balap liar sebanyak 24 an lebih unit sepeda motor. Kenakalan kenakalan remaja mulai 

terjadi setelah adanya alih fungsi lahan tersebut, ini juga dikarenakan remaja dari luar 

daerah ikut masuk dan nongkrong di area PEMKAB boyolali tersebut. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Wilayah yang terkena alih fungsi lahan khusus di area komplek pemerintahan 

kabupaten boyolali sebelumnya adalah tegalan yang sangat luas, bahkan 

sebagai lahan kering area tersebut tidak ada rumah warga, sebagai tegalan dulu 

ditanami tanaman seperti pohon jati, pepaya. Wilayah tersebut yang dulunya 

tidak berpotensi menjadi sangat berpotensi. 
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b. Masyarakat yang terkena alih fungsi lahan memiliki adaptasi yang sangat baik 

sehingga mereka memiliki usaha untuk bagaimana caranya mencari lapangan 

pekerjaan baru yang berpotensi lebih baik kedepannya dalam pemanfaatan 

lokasi alih fungsi lahan tegalan menjadi kantor pemerintahan kabupaten 

boyolali. 

c. Potensi lapangan usaha baru pada lokasi alih fungsi lahan tegalan menjadi 

kantor pemerintahan kabupaten boyolali tersebut sangatlah tinggi mencakup 

apa yang sudah terjadi sebenarnya masyarakat sekitar tergerak untuk 

mempunyai pekerjaan sambilan untuk menambah penghasilan, usaha tersebut 

seperti usaha dagang dan jasa yang  bertitik konsentrasi pada alun – alun yang 

ada di komplek pemerintahan kabupaten boyolali. di area tersebut juga 

dibangun distrik ekonomi seperti pusat perbelanjaan, fashion, café, angkringan, 

dan toko – toko lainya, bahkan ada ruko-ruko yang belum terisi lainya. 

d. Potensi obyek wisata di boyolali dengan adanya komplek kantor pemerintahan 

kabupaten boyolali menambah pilihan wisata singgah untuk masyarakat karena 

sebelumnya kabupaten boyolali belum memiliki alun-alun. 

e. Perekonomian masyarakat di wilayah kemiri meningkat dikarenakan 

pembangunan tersebut, secara detailnya karena harga lahan meningkat cukup 

signifikan, serta lapangan usaha baru yang dapat digunakan untuk pekerjaan 

sampingan. 

f. Kegiatan sosial masyarakat di wilayah kemiri juga sangat berubah, dilihat dari 

tingkat keramaian dan perubahan pola hidup menjadi konsumtif, namun sisi 

negatifnya adalah banyak kenakalan remaja yang terjadi bahkan sampai tidak 

terkontrol dan menimbulkan korban, hal ini juga dikutip di koran solopos. 

4.2 Saran 

a.  Pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih terhadap masyarakat 

sekitar sehingga lapangan usaha – lapangan usaha yang lainnya akan dapat 

berkembang dan menjadi lapangan usaha yang menjanjikan. 
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b. Masyarakat dihimbau lebih menjaga keamanan dan ketertiban area tersebut, 

peran tersebut juga harus dilakukan oleh penegak hukum setempat, masyarakat 

juga harus selalu menjaga kondisi dari sarana dan prasarana yang telah 

dibangun. 

c. Peran masyarakat lebih dimaksimalkan dalam pembuatan pusat perekonomian 

dan kegiatan sosial yang baru. 
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