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ABSTRAK 

 

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu cara untuk meningkatkan 

pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dimulai dari hulu ke hilir agar 

dapat dilakukan secara merata dan menyeluruh. Oleh karena itu perlu didukung 

dengan sarana prasarana yang memadahi. Namun untuk mencapai pembangunan 

ekonomi diperlukan masyarakat yang berpikiran rasional dan dapat menerima 

ilmu pengetahuan serta teknologi serta ide dan gagasan pembaharuan. Jika 

masyarakat menyadari pentingnya pembangunan ekonomi, terbuka dengan nilai 

dan hal-hal baru serta menerima ilmu pengetahuan dan teknologi maka salah satu 

syarat untuk menuju masyarakat modern telah dipenuhi dan transisi dari tahap ke 

tahap tinggal menunggu waktu. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahapan pembangunan 

oleh W.W. Rostow. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode 

pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa 

data melalui proses tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bangak yang terkena 

pembangunan jalan tol, masyarakat Desa Bangak yang tidak terkena 

pembangunan jalan tol dan perangkat Desa Bangak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dinamika masyarakat Desa 

Bangak terhadap pembangunan jalan tol ruas Solo-Boyolali. Dinamika yang 

muncul disebabkan oleh keadaan yang dialami sebelum jalan tol dibangun, saat 

proses pembangunan jalan tol berlangsung dan setelah jalan tol selesai dibangun. 

Ada empat dinamika yang terjadi yaitu dinamika tanggapan dan respon, dinamika 

sosial antar masyarakat Desa Bangak, dinamika ekonomi setelah jalan tol 

dibangun dan manfaat serta kekurangan.  

 

Kata kunci : Masyarakat, Pembangunan Jalan Tol. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang 

diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam 

konsep pembangunan terdapat makna alokasi sumber daya, regulasi, dan 

pemberdayaan masyarakat.1 Selain pembangunan yang bersifat non-fisik seperti 

kualitas sumber daya manusia juga terdapat pembangunan yang bersifat fisik 

seperti pembangunan infrastruktur yang dibangun tidak hanya di kota tapi juga di 

desa sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.  

Manifestasi dari pembangunan di Indonesia mencakup banyak kegiatan 

yang beraneka ragam yang semuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan taraf 

hidup dan kualitas hidup masyarakat. Perwujudannya dapat bermacam-macam, 

seperti pelayanan kesehatan, penyuluhan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan 

air, listrik, jalan, perumahan sampai dengan proyek-proyek yang bertujuan 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu perwujudan dari pembangunan 

tersebut adalah pembangunan prasarana jalan.2 

                                                 
1 Susetyo dalam Firdha Dienyah, Kontribusi Infrastruktur Terhadap PDRB Provinsi Di Pulau 

Sumatera, Skripsi (Lampung, Universitas Lampung, 2016), hlm 1.     
2 Fadjar Judiono, dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Jalan Studi 

Kasus Peningkatan Jalan Di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jurnal 

WACANA Vol. 12 No. 3 Juli 2009. 
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Infrastruktur pedesaan sebagai sarana dan prasarana yang disiapkan oleh 

pemerintah, ataupun pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka 

menunjang aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat seperti jalan, jembatan, 

kendaraan, terminal, pelabuhan, bandar udara, perumahan, pasar, perbankkan, 

sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, air bersih, penerangan dan 

sanitasi yang dapat mendukung tercapainya kehidupan yang layak bagi 

masyarakat pedesaan baik materil maupun spiritual.3 Pembangunan infrastruktur 

yang ada di Indonesia yang dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat luas dan 

khusunya pedesaan adalah pembangunan fasilitas umum yang salah satunya jalan 

tol. 

Jalan tol memang sangat dibutuhkan karena dapat mengurangi kemacetan 

pada ruas utama dan juga dapat meningkatkan penindustrian barang dan jasa 

apabila jalan tol tersebut berada pada daerah yang sudah tinggi tingkat 

perkembangannya. Dengan adanya jalan tol juga dapat membuat atau 

menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat perekonomian. Infrastruktur 

pembangunan jalan tol mempunyai peranan penting yang mendukukng kondisi 

ekonomi, kondisi sosial dapat menghubungkan antara daerah yang stau dengan 

daerah yang lain. Infrastruktur jalan tol dapat menghubungkan sumber–sumber 

                                                 
3 Rr. Lulus Prapti NSS, dkk, Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap 

Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang, J. Dinamika Sosbud Volume 17 Nomor 2, 

Juni 2015 : 82 – 103. 
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produksi pasar dan konsumen.4 Agar pusat perekonomian tidak hanya berada di 

kota namun juga merata hingga ke pelosok desa perlu adanya jalan tol yang 

membuka akses dari satu daerah ke daerah lain.  

Jika ekonomi suatu negara bertumpu pada perhubungan darat maka 

tentunya sarana transportasi berupa jalan khususnya jalan tol akan mendorong 

terciptanya efisiensi ekonomi di dalamnya.5 Jalan tol dibangun agar dapat 

menggerakkan roda perekonomian dari bawah ke atas serta menunjang dareah 

pedesaan dan menjangkau daerah yang sedang berkembang. 

Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan 

jalan dan sebagai rasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. 

Sedangkan tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pengguna 

jalan tol (UUNo.38/2004).6 

Dalam pasal 43 (UU No.38/2004), jalan tol diselenggarakan untuk: 

1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. 

2. Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa 

guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

3. Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. 

4. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.  

                                                 
4 Novalia Fris Priyanti, Analisis Kondisi Ekonomi Dan Sosial Sebelum Dan Sesudah Adanya 

Pembangunan Jalan Tol Gempol–Pandaan (Study Kasus Masyarakat Desa Wonokoyo Kecamatan 

Beji–Kabupaten Pasuruan), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).  
5 Bambang Suprayitno, Privatisasi Jalan Tol Sebagai Solusi Dalam Mempercepat 

Terwujudnya Infrastruktur Jalan Tol Yang Memadai Di Indonesia, Jurnal Economia, Volume 8, 

Nomor 1, April 2012 
6 A A G Agung Yana, dkk, Studi Kelayakan Jalan Tol Pengambengan-Pengragoan, Jurnal 

Ilmiah Teknik Sipil Vol 11, No. 1 Januari 2007.  
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Manfaat jalan tol untuk kepentingan bersama antara lain melancarkan 

lalu lintas, mempersingkat waktu, memajukan daerah berkembang, 

meningkatkan kualitas ekonomi, meningkatkan distribusi akan barang serta jasa 

pada pelayanan, pemerataan pembangunan, meningkatkan keadilan, 

meringankan beban pemerintah, hemat biaya operasi kendaraan (bok), 

pengembalian investasi, memperluas lapangan kerja, penghubung antar daerah, 

menarik investor berinvestasi, penyeimbang laju pertumbuhan penduduk, upaya 

mengatasi permasalahan sosial, mengurangi macet, jalur alternatif yang 

membantu, meningkatkan keamanan dunia transportasi.7 Beberapa tujuan 

dibangunnya jalan tol adalah untuk meningkatkan pemerataan hasil 

pembangunan dan keadilan serta meningkatkan hasil guna dan daya guna 

pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan 

sosial tersebut diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur salah satunya 

jalan tol yang dibangun hingga pelosok desa. 

Target pemerintah sampai tahun 2019 adalah pembangunan jalan tol 

sepanjang 1.800 km. Pembangunan jalan tol merupakan alternatif menambah 

panjang jalan untuk menambah sistem jaringan jalan yang ada untuk 

mengurangi kemacetan. Pertumbuhan jalan yang tidak seimbang dengan 

pertumbuhan penduduk dan pertambahan jumlah kendaraan menyebabkan 

terjadinya kemacetan, khususnya di sejumlah kota besar Pulau Jawa. Efek yang 

                                                 
7 https://manfaat.co.id/manfaat-jalan-tol-bagi-masyarakat diakses pada tanggal 13 Juli 2018  

https://manfaat.co.id/manfaat-jalan-tol-bagi-masyarakat
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ditimbulkan oleh kemacetan antara lain pemborosan biaya operasional 

kendaraan (BOK), meningkatnya waktu perjalanan yang jika dikuantifikasikan 

akan memperlihatkan jumlah kerugian ekonomi yang besar. Kerugian tersebut 

tidak lain karena sektor transportasi memperoleh persentase yang besar dalam 

kehidupan berekonomi masyarakat.8 

Proyek pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Tengah sudah 

berlangsung sejak tahun 2006. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) 

Semarang – Solo ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2006 dan telah 

dialihkan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. kepada PT Trans Marga Jateng 

pada tanggal 3 Desember 2008 dan sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 

tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur, telah dilakukan evaluasi penerusan Pengusahaan Jalan Tol dan 

ditindaklanjuti dengan amandemen PPJT pada tanggal 30 Maret 2012.9 

Total investasi yang diperlukan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang 

– Solo sebesar Rp. 6,2 Trilyun, yang berasal dari equity PT. Trans Marga Jateng 

dan Pinjaman dari Sindikasi Perbankan. Equity PT. Trans Marga Jateng berasal 

dari setoran modal para pemegang saham, yaitu PT. Jasa Marga sebesar 60% 

dan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebesar 40%. Sedangkan pinjaman 

                                                 
8 Zeis Zultaqawa, dkk, Apakah ada Dampak Sosial-Ekonomi akibat Pembangunan 

Infrastruktur? ; Pengalaman dari Negara Lain, Jurnal UNIKOM VII.81 
9http://bpjt.pu.go.id/berita/pdf/peresmian-jalan-tol-semarang-solo-seksi-ii-ungaran-bawen 

diakses pada tanggal 4 Juli 2018  

http://bpjt.pu.go.id/berita/pdf/peresmian-jalan-tol-semarang-solo-seksi-ii-ungaran-bawen
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dari sindikasi perbankan yang terdiri dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI 

dan Bank Jateng senilai ± Rp. 4,7 Trilyun. 

Jalan Tol Semarang – Solo terbagi menjadi 5 (lima) seksi, yaitu : 

1. Seksi I (Semarang – Ungaran) sepanjang 11,00 km telah beroperasi sejak 

10 November 2011; 

2. Seksi II (Ungaran – Bawen) sepanjang 11,95 km, yang sesaat lagi akan 

mulai beroperasi; 

3. Seksi III (Bawen – Salatiga) sepanjang 17,29 Km; 

4. Seksi IV (Salatiga - Boyolali) sepanjang 24,13 Km; dan 

5. Seksi V (Boyolali – Solo) sepanjang 8,41 Km. 

Seksi III, IV dan V akan dimulai pembangunannya setelah pengadaan 

tanah selesai dilaksanakan. Data seksi jalan tol yang disusun pada tahun 2014 

tersebut pada saat ini sudah selesai dibangun. Lokasinya berada di Desa Bangak, 

Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali. Area yang terdampak oleh 

pembangunan jalan tol meliputi rumah masyarakat, pekarangan, kebun dan 

sawah. Pembangunan dimulai pada tahun 2015 dan seluruh seksi telah terhubung 

pada tahun 2017.10 

Pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana pembangunan di 

daerah Jawa Tengah juga masih dihadapkan pada permasalahan tentang 

bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta untuk mengatasi 

persoalan kemiskinan. Dua persoalan tersebut hingga saat ini masih menjadi 

                                                 
10 Observasi peneliti tanggal 1 Juli 2018  
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permasalahan regional bagi perekonomian provinsi Jawa Tengah, karena 

kenyataannya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, PDRB 

provinsi Jawa Tengah baik di lihat dari sisi nilai maupun tingkat pertumbuhannya 

relatif lebih rendah.11 Oleh karena itu kehadiran jalan tol menjadi salah satu 

solusi untuk meningkatkan PDRB provinsi Jawa Tengah. 

Jalan tol Semarang–Solo merupakan salah satu prioritas bagian program 

Nasional Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Trans Java Toll Road) bersama 

ruas jalan tol yang lain di Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol Semarang–Solo 

memiliki arti yang strategis bagi pengembangan jaringan jalan nasional secara 

khusus di Jawa Tengah dan juga bagi pengembangan jaringan jalan dalam skala 

regional.12 Untuk merangsang kegiatan perekonomian di daerah yang sedang 

berkembang maka salah satu ruas jalan tol Solo-Semarang ini dibangun melintasi 

Desa Bangak, Kecamatan Bayudono, Kabupaten Boyolali. 

Bagi masyarakat Desa Bangak, Kecamatan Bayudono, Kabupaten 

Boyolali, jalan tol adalah hal yang baru karena selain dibangun di pelosok desa, 

lahan yang digunakan untuk membangun jalan tol adalah rumah, pekarangan, 

dan sawah mereka sendiri. Jumlah masyarakat yang terdampak pengalihan lahan 

berjumlah 75 orang yang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani dan 

                                                 
11 Sudaryadi, Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap Output Sektor 

Produksi Dan Pendapatan Rumah Tangga Jawa Tengah (Simulasi SNSE Jawa Tengah 2004), (Tesis, 

Universitas Diponegoro, 2007). 
12 Indah Dwi Septiyani, Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Yang Terkena Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Seksi 2 Ungaran-Bawen, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2012). 
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karyawan swasta.13 Selain itu proyek jalan tol ini akan mengubah hampir 

keseluruhan sistem yang sudah ada di masyarakat, khususnya sosial dan 

ekonomi. Atas dasar tersebut, peneliti ingin mengetahui dinamika masyarakat 

Desa Bangak, Kecamatan Bayudono, Kabupaten Boyolali terhadap pembangunn 

jalan tol ruas Solo-Boyolali. Alasan peneliti mengambil setting penelitian di Desa 

Bangak Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali adalah karena belum ada 

yang meneliti tema penelitian jalan tol di Desa Bangak sehingga peneliti ingin 

melakukan penelitian di Desa Bangak. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dinamika masyarakat 

Desa Bangak Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali terhadap pembangunan 

jalan tol ruas Solo-Boyolali. Rumusan masalah yang penulis tetapkan adalah : 

Bagaimana dinamika masyarakat Desa Bangak Kecamatan Bayudono Kabupaten 

Boyolali terhadap pembangunan jalan tol ruas Solo-Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dinamika masyarakat Desa Bangak Kecamatan Bayudono 

Kabupaten Boyolali terhadap pembangunan jalan tol ruas Solo-Boyolali. 

  

                                                 
13 Observasi tanggal 1 Juli 2018  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

1) Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti di 

bidang Sosiologi Pembangunan dan Sosiologi Pedesaan. 

2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berkontribusi positif terhadap 

penelitian yang selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi tempat penelitian, sebagai acuan untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan nasional. 

2) Bagi masyarakat dapat dijadikan informasi tentang pembangunan jalan tol 

dan langkah kedepan untuk mengadapi tantangan pembangunan. 

3) Bagi peneliti, Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang 

diperoleh di bangku kuliah. Menambah pengalaman dan sarana latihan 

dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum 

terjun dalam dunia yang sebenarnya. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka penting dilakukan untuk mengetahui dimana letak 

perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya dengan mendasarkan pada literatur yang berkaitan dengan dinamika 

mengenai pembangunan. Berikut ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian 
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yang dianggap relevan dengan yang dilakukan oleh peneliti bahwa penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang membahas tentang dinamika masyarakat tentang pembangunan 

fisik banyak dilakukan.  

Pertama artikel oleh Mohammad Amran I K, Epon Ningrum, Bagja 

Waluya dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dengan judul Kesiapan 

Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Tol Cileunyi –Sumedang –Dawuan  

(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Margaluyu, Desa Pasigaran dan Desa 

Gudang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kesiapan dari masyarakat Desa Gudang, Desa Margaluyu dan 

Desa Pasigaran dalam menghadapi pembangunan Jalan Tol Cileunyi–Sumedang-

Dawuan. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi 

penelitian ini dari Desa Pasigaran terdapat 65 kepala keluarga, Desa Margaluyu 

sebanyak 283 kepala keluarga dan Desa Gudang 40 kepala keluarga. Variabel 

bebas (X) adalah kesiapan masyarakat, dan variabel terikat (Y) adalah 

pembangunan Jalan Tol Cileunyi–Sumedang-Dawuan. Instrumen penelitian 

kuesioner, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data analisis 

deskriptif, analisis statistik (persentase), dan skala likert. Hasil penelitian 

menunjukan sebagian besar masyarakat Desa Gudang, Desa Pasigaran, dan Desa 

Margaluyu mengetahui rencana pembangunan Jalan Tol Cileunyi–Sumedang-

Dawuan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode 

penelitian, peneliti akan menggunakan metode kualitatif deskreptif. 
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Kedua tesis oleh Roni Oktora dari Universitas Diponegoro Semarang 

dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Utara 

Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji 

persepsi masyarakat terhadap status kepemilikan dan rencana perubahan tata 

guna lahan di sekitar kawasan pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok, 

pengaruh pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok terhadap perkembangan 

kawasan, manfaat jalan lingkar utara Kota Solok terhadap kelancaran 

transportasi, dan dampak lingkungan akibat pembangunan jalan lingkar utara 

Kota Solok. Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dengan cara kuesioner kepada 100 orang responden. 

Berdasarkan hasil penelitian persepsi masyarakat terhadap pembangunan jalan 

lingkar maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pembangunan jalan 

lingkar ini mendapat dukungan mayoritas masyarakat, pembangunan jalan 

lingkar utara berpotensi mempercepat perkembangan kawasan utara Kota Solok, 

tingkat pemanfaatan lahan dan nilai lahan di sekitar jalan lingkar utara bisa 

meningkat, dan pembangunan jalan lingkar akan lebih memperlancar transportasi 

yang melewati Kota Solok. Akan tetapi perlu dicermati tentang dampak negatif 

yang mungkin ditimbulkan.14 Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah tujuan penelitian, tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah mengetahui respon masyarakat. 

                                                 
14 Roni Oktora, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota 

Solok Provinsi Sumatera Barat, (Tesis, Universitas Diponegoro, 2011). 



12 

 

 

 

Ketiga skripsi oleh Rima Tita Drastiana dari Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Respon Masyarakat Desa Krakitan, 

Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Terhadap Pengembangan Pariwisata 

Rowo Jombor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat 

Desa Krakitan terhadap pengembangan pariwisata Rowo Jombor. Hasil 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi atau media bagi masyarakat 

Desa Krakitan terkait dengan pengembangan pariwisata Rowo Jombor. 

Penelitian ini berpijak pada teori Interaksionisme Simbolik dari Herbert Blumer. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitik. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode 

pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data 

dilakukan reduksi data, display data serta terakhir ditarik kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Rowo Jombor 

menghasilkan respon positif dan respon negatif dari masyarakat Desa Krakitan. 

Respon positif masyarakat dikarenakan dengan adanya pengembangan Rowo 

Jombor ini akan menguntungkan masyarakat Desa Krakitan. Respon positif juga 

ditunjukkan oleh pengusaha warung apung, pemilik warung kecil serta pemilik 

tempat parkir dikarenakan dengan adanya pengembangan pariwisata Rowo 

Jombor pendapatan mereka akan meningkat. Respon negatif terhadap 

pengembangan pariwisata Rowo Jombor ditunjukkan oleh mereka yang 

berprofesi sebagai nelayan dan petani ikan dikarenakan adanya pihak 

ketiga/investor yang menangani pembangunan Rowo Jombor. Respon negatif 
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ditunjukkan dengan sikap pragmatis dan nekat mendirikan karamba tancap liar.15 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat penelitian yang 

berada di Desa Bangak Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali  

Keempat jurnal oleh Ikhsan Budi Setiawan dari Universitas Riau dengan 

judul Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Kereta Api Di Desa 

Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

Teori yang digunakan adalah teori respon. Respon yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah respon masyarakat terhadap pembangunan jalan atau rel 

Kereta Api di Desa Bagan Sinembah Kota. Respon masyarakat terhadap 

pembangunan sangat baik, karena secara keseluruhan masyarakat menerima 

adanya pembangunan rel Kereta Api di desanya. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif dengan penarikan sampel menggunakan metode total 

sampling. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 

wawancara. Hasil penelitian bahwa keseluruhan responden setuju dengan adanya 

pembangunan jalan atau Rel Kereta Api di Desa mereka. Dalam tahapan proses 

ganti rugi sampai penelitian ini dilakukan baru memasuki tahap inventarisasi dan 

identifikasi. Para responden belum ada yang mengetahui tentang proses ganti 

                                                 
15 Rima Tita Drastiana, Respon Masyarakat Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten 

Klaten Terhadap Pengembangan Pariwisata Rowo Jombor, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2014) 
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rugi.16 Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian, 

peneliti akan menggunakan objek jalan tol. 

Kelima jurnal oleh  Waluyo Zulfikar dan Yayat Rukayat dari Universitas 

Nurtanio dengan Judul Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam 

Pembangunan Bandara Udara Kertajati Di Kabupaten Majalengka. Penelitian 

ini menganalisa dampak sosial, ekonomi dan politis dalam proses pembangunan 

Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. Pembangunan bandara udara 

ini berada di Desa Kertajati, Desa Bantarjati, Desa Kertasari dan Desa Sukamulya 

di wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang diindikasikan belum 

optimal dalam proses pelaksanaan pembangunannya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan konsep dan pemikiran akademis bagi Pemerintah 

Provinisi Jawa Barat dalam merancang kebijakan yang tepat untuk 

keberlangsungan proses pembangunan bandara udara kertajati, sehingga dalam 

proses pembangunannya akan memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat 

yang ada di sekitar pembangunan lokasi bandara. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami makna dari satu 

fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta triangulasi, sehingga 

                                                 
16

 Ikhsan Budi Setiawan, Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Kereta Api Di 

Desa Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, JOM FISIP Vol.4 

No. 2 –Oktober 2017. 
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diperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan penelitian.17
 Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian, objek penelitian 

peneliti adalah jalan tol.  

F. Landasan Teori 

Dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian dibutuhkan suatu 

alat untuk menganalis. Landasan teori yang dipergunakan sebagai pedoman 

untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan tema penelitian di sini 

adalah Teori Pembangunan oleh W.W Rostow. W.W Rostow adalah seorang ahli 

ekonomi, perhatiannya bukan hanya pada masalah ekonomi dalam arti sempit tetapi 

juga meluas pada masalah sosiologi dalam proses pembangunan, meskipun titik 

berat analisisnya masih tetap pada masalah ekonomi Bagi Rostow sendiri 

pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni 

dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.18 

Teori pembangunan ekonomi dari Rostow sangat populer dan paling banyak 

mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel 

Rostow yang dimuat dalam Economics Journal (Maret 1956) dan kemudian 

dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The Stages of 

                                                 
17 Waluyo Zulfikar dan Yayat Rukayat, Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam 

Pembangunan Bandara Udara Kertajati Di Kabupaten Majalengka, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 

19 No. 3 Nopember 2017 : 225 - 232 
18 Rowland Bismark Fernando Pasaribu, Teori-Teori Modernisasi, Jurnal Elektronik Gunadarma.   
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Economic Growth (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini 

dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (linear stages mode).19  

Menurut Rostow, proses pembancunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 

lima tahap : 

1) Masyarakat tradisional (the traditional society), 

Perlunya penguasaan ilmu pengetahuan agar kehidupan dan kemajuan 

masyarakat dapat berkembang. 

2) Prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), 

Proses ini memerlukan adanya campur tangan dari luar atau masyarakat yang 

sudah maju dengan campur tangan dari luar ini maka mulai berkembang ide 

pembaharuan. 

3) Tinggal landas (the take-off), 

Periode ini akan ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang 

menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. 

4) Menuju kekedewasaan (the drive to maturity), dan 

Periode ini ditandai perkembangan industri yang sangat pesat dan 

memantapkan posisinya dalam perekonomian global. Barang-barang yang 

tadinya di impor, sekarang dapat diproduksi di dalam negeri.  Yang diproduksikan bukan 

hanya terbatas pada barang konsumsi tetapi juga barang modal. 

5) Masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption) 

                                                 
19 Rowland Bismark Fernando Pasaribu, Teori-Teori Modernisasi, Jurnal Elektronik Gunadarma.   
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Pada periode ini konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk 

hidup, tetapi akan meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi 

industri akan berubah, dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang 

konsumsi yang tahan lama. Pada titik ini pembangunan sudah merupakan 

sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisa menopang kemajuan secara 

terus menerus. 

Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi lima tahap tersebut 

adalah:20 

1) Karakteristik perubahan keadaan ekonomi, 

2) sosial, dan 

3) politik, yang terjadi. 

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu 

masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang 

multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur 

ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor 

pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.21 

Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi 

berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain:22 

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya 

berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar. 

                                                 
20 Rowland Bismark Fernando Pasaribu, Teori-Teori Modernisasi, Jurnal Elektronik Gunadarma.     
21 Ibid  
22 Ibid  
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2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu 

dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. 

3. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang 

tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi 

investasi yang produktif. 

4. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang 

pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan 

terhadap pertasi perorangan dan sebagainya). 

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Desa Bangak 

berada dalam posisi pra kondisi lepas landas. Dalam hal ini pemerintah sudah ikut 

campur tangan dan berusaha agar pemerataan pembangunan dan keadilan sosial 

dapat menjagkau hingga ke pedesaan dengan cara pembangunan jalan tol. Agar 

dapat berlanjut ke tahap selanjutnya maka diperlukan SDM yang berkualitas 

sehingga kesejahteraan meningkat. Hubungan sosial yang berubah karena adanya 

pembangunan fisik juga mempengaruhi pola interaksi masyarakat. Selain itu juga 

perlu tindakan dan kesadaran dari seluruh masyarakat agar terwudujnya keadilan 

sosial seperti terbuka dengan hal-hal yang baru dan berpikir ilmiah. Sehingga 

masyarakat Desa Bangak dapat berkembang dari masyarakat tradisional menuju 

masyarakat modern. 

  



19 

 

 

 

G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Licoln 

pendekatan yang menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial 

sehubungan erat antara peneliti dan subyek yang diteliti.23 Penelitian ini menggali 

data deskriptif terkait penjelasan terkait dinamika masyarakat Desa Bangak 

Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali tentang pembangunan jalan tol ruas 

Solo-Boyolali. Untuk mencari jawaban bagaimana dinamika masyarakat Desa 

Bangak Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali mengenai pembangunan jalan 

tol ini, peneliti mencari data dengan mendatangi lokasi penelitian dan melakukan 

wawancara dengan masyarakat Desa Bangak yang terkena dampak pengalihan 

lahan untuk jalan tol, masyarakat Desa Bangak yang tidak terkena dampak 

pengalihan lahan untuk jalan tol dan perangkat desa.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangak Kecamatan Bayudono Kabupaten 

Boyolali. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Bangak terkena 

dampak pengalihan lahan untuk pembangunan jalan tol, sehingga akan 

memunculkan dinamika dari masyarakat Desa Bangak. Jalan tol yang dibangun 

berdekatan dengan rumah masyarakat dan ruang publik seperti balai desa dan 

pasar yang dalam hal ini benar-benar baru bagi masyarakat Desa Bangak.  

                                                 
23 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian. (Kencana:Jakarta,2011), hlm.33-34. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapagan dan mengamati hal-hal 

yang berkaitan dengan tempat, ruang, perilaku, kegiatan, dan juga benda-benda, 

peristiwa, tujuan, perasaan, dan waktu.24 Peneliti  melakukan pengamatan secara 

langsung di Desa Bangak yang berkaitan dengan dinamika masyarakat dan 

pembangunan jalan tol. Peneliti melakukan observasi yang pertama pada tanggal 

9 Juli 2018 untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan 

di kantor Desa Bangak, pada tanggal 21 juli 2018 peneliti mendatangi rumah 

masyarakat dan meminta waktu untuk melakukan wawancara pada pertemuan 

yang akan datang sekaligus mengamati kondisi masyarakat dan lingkungan Desa 

Bangak, pada tanggal 2 Agustus 2018 peneliti menyerahkan surat izin penelitian 

ke balai desa. 

Selama melakukan observasi, peneliti mencoba membangun hubungan yang 

baik dengan masyarakat dengan cara berbaur dengan lingkungan sekitar 

masyarakat dan melakukan interaksi dengan masyarakat. Hal tersebut 

menciptakan keakraban antara peneliti dengan masyarakat. Selama proses 

observasi, peneliti memperoleh data terkait dinamika selama pembangunan jalan 

tol berlangsung dan sesudah pembangunan jalan tol selesai. Selain itu peneliti 

                                                 
24 M. Djunaidi Gnony, Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta : Ar 

Ruzz Media, 2012), hlm 165. 
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juga memperoleh data berupa gambaran terkait tanggapan dan sikap masyarakat 

selama proses pembangunan jalan tol. Hasil yang peneliti dapatkan selama 

melakukan proses observasi adalah kondisi masyarakat Desa Bangak seperti 

keadaan sosial, ekonomi dan budaya serta jalan tol yang sudah selesai dibangun. 

b. Wawancara 

Wawancara diperlukan dalam penelitian kualitatif karena banyak hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

yang tidak mungkin untuk diobservasi langsung seperti pikiran, perasaan, motif 

serta pengalaman masa lalu informan/responden.25 Dalam menggali data terkait 

masalah penelitian melalui wawancara dan mengetahui bagaimana dinamika 

masyarakat Desa Bangak terhadap pembangunan jalan tol Solo-Boyolali, peneliti 

melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Bangak yang terdampak 

pengalihan lahan dalam hal ini adalah Bapak Mugiman, Bapak Supri dan Mbah 

Sriyatun. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa 

Bangak yang tidak terdampak pengalihan lahan dalam hal ini Bapak Trimo, 

Bapak Eko dan Bapak Siyono. Serta peneliti melakukan wawancara dengan 

perangkat desa dalam hal ini Bapak Tomari. Peneliti menggunakan bentuk 

wawancara semi struktur, dimana hanya akan menyaring pokok-pokok masalah 

yang disiapkan dan menyaring pendapat dari masyarakat Desa Bangak sementara 

pertanyaannya diungkapkan pada saat proses wawancara berlangsung. 

Wawancara dilakukan setelah peneliti membuat janji dengan narasumber. Waktu 

                                                 
25 Uhar Saputra, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung : Refika 

Aditama, 2012), hlm 213. 
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pelaksanaan wawancara dengan narasumber dengan Bapak Trimo pada tanggal 4 

Agustus 2018, Bapak Supri pada tanggal 5 Agustus 2018, Mbah Sriyatun pada 

tanggal 5 Agustus 2018, Bapak Eko pada tanggal 5 Agustus 2018, Bapak Tomari 

pada tanggal 9 Agustus 2018, Bapak Mugiman pada tanggal 9 Agustus 2018 dan 

Bapak pada tanggal 12 Agustus 2018. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia berbentuk surat-surat, 

laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data 

lainnya yang tersimpan.26 Terkait hal ini peneliti mencari dokumen atau arsip 

yang berkaitan dengan penelitian seperti jumlah Kepala Keluarga yang ada di 

Desa Bangak, luas lahan yang terkena pembangunan jalan tol, luas wilayah Desa 

Bangak. Peneliti juga mendokumentasikan apabila ada kegiatan yang berkaitan 

dengan pembangunan jalan tol Solo-Boyolali. Peneliti menggunakan kamera 

handphone dan perekam suara untuk mendokumentasikan kegiatan peneliti dan 

memudahkan peneliti mengolah data.  

4. Metode Analisis Data 

Analisis data yang di lakukan peneliti untuk menggali data lapangan yaitu 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data kemudian menarik 

kesimpulan dan verivikasi. 

                                                 
26 Aunu Rofiq Djaelani, Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif dalam Jurnal 

Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol:XX, No:1 Maret 2013. Hlm 88. 
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a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data oleh peneliti dilakukan melalui observasi, 

dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan pengamatan lapangan 

secara langsung terkait kegiatan atau hal yang ada sangkut pautnya dengan 

pembangunan jalan tol Solo-Boyolali. Kemudian data yang tidak diperoleh 

dari observasi lapangan peneliti gali melalui wawancara dengan masyarakat 

Desa Bangak Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali. Data yang 

terkumpul berupa hasil wawancara, data sekunder dan dokumentasi. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses mengolah data dari lapangan dengan memilih 

dan memilah, dan menyederhanakan data dengan merangkum hal yang 

penting-penting atau pokok sesuai dengan fokus masalah penelitian.27 

Reduksi data dilakukan peneliti untuk menyerdehanakan data yang diperoleh 

di lapangan dengan memilah dan memilih data pokok terkait dengan fokus 

permasalahan penelitian. Data yang peneliti peroleh melalui observasi dan 

wawancara dibuat catatan lapangan dan transkrip wawancara. Tahapan 

selanjutnya membuat rangkuman sesuai dengan fokusnya masing-masing. Hal 

tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait 

dinamika masyarakat terhadap pembangunan jalan tol kemudian 

mengklasifikasikannya sesuai dengan tema tersebut. Data yang diperoleh 

                                                 
27 Uhar Saputra, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. (Bandung : Refika 

Aditama, 2012), hlm 218. 
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peneliti melalui proses wawancara tidak semuanya dimasukkan dalam hasil 

temuan, oleh karena itu peneliti memilih dan memilah data yang akan 

dimasukkan dalam hasil temuan. 

c. Menyajikan Data (Display Data) 

Menyajikan data untuk menyistematiskan data yang telah di reduksi 

sehingga terlihat lebih utuh. Display data laporan penelitian yang telah di 

reduksi dilihat kembali gambaran secara menyeluruh, sehingga dapat 

digambarkan konteks data secara keseluruhan dan dapat dilakukan penggalian 

data kembali apabila dirasa perlu untuk mendalami lagi pokok permasalahan 

penelitiannya.28 Tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam melihat 

dinamika masyarakat terhadap pembangunan jalan tol. Display data yang 

digunakan oleh peneliti dengan menampilkan hasil wawancara, gambar 

dokumentasi dan tabel olahan data dari peneliti. 

d. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal tahap data yang 

diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (tentatif), diragukan tetapi 

semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih berbasis data 

lapangan.29 Kesimpulan tersebut berkenaan dengan dimanika masyarakat 

Desa Bangak terhadap pembangunan jalan tol ruas Solo-Boyolali. Setelah itu 

dianalisis dengan menggunakan teori tahapan pembangunan untuk 

                                                 
28 Ibid, hlm 219 
29 Ibid, hlm 219 
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mengetahui latar belakang yang menyebabkan dinamika dalam masyarakat 

terkait pembangunan jalan tol. Proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil 

temuan di lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori dan peneliti 

mendapatkan hasil akhir. 

H. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori dan metode penelitian. 

Bab kedua, pada bab ini berisi gambaran tentang lokasi penelitian yaitu 

Desa Bangak Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali.  

Bab ketiga, pada bab ini akan membahas bagaimana dinamika 

masyarakat Desa Bangak terhadap pembangunan jalan tol ruas Solo-Boyolali 

dan akan memaparkan data-data dari hasil penelitian dilapangan terkait 

dinamika masyarakat Desa Bangak terhadap pembangunan jalan tol ruas Solo 

Boyolali. 

Bab keempat, merupakan bab yang akan membahas analisis teoritik 

terkait hasil penelitian. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang akan berisi kesimpulan dan 

saran yang ditujukan untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa dan Masyarakat 

Desa Bangak. 
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BAB V 

Penutup 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang dilakukan peneliti 

mengenai dinamika masyarakat Desa Bangak Kecamatan Bayudono Kabupaten 

Boyolali terhadap pembangunan jalan tol ruas Solo-Boyolali, ditemukan empat 

macam dinamika dalam masyarakat Desa Bangak. 

Pertama dinamika tanggapan dan respon. Dinamika tanggapan dan respon ini 

adalah perubahan pola pikir masyarakat yang awalnya menolak pembangunan jalan 

tol baik masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol dan yang tidak 

terkena dampak pembangunan jalan tol menjadi setuju dengan pembangunan jalan 

tol. Pola pikir masyarakat yang belum mengerti pentingnya pembangunan ekonomi 

menjadi penyebab mengapa masyarakat menolak pembangunan jalan tol, tetapi 

setelah  masyarakat mengikuti sosialisasi dari pemerintah dan pertemuan dengan 

pihak panitia pembangunan jalan tol, masyarakat menyadari pentingnya 

pembangunan jalan tol ini untuk percepatan kegiatan ekonomi sehingga masyarakat 

mendukung pemerintah untuk membangun jalan tol ini. Salah satu ciri transisi dari 

masyarakat tradisional menuju prasyarat untuk lepas landas adalah masyarakat mulai 

menyadari betapa pentingnya pembangunan untuk percepatan kegiatan ekonomi. 

Kedua adalah dinamika sosial yang terjadi saat proses pembangunan jalan tol 

berlangsung. Dinamika sosial ini adalah perubahan pola interaksi masyarakat yang 
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terjadi saat proses pembangunan jalan tol berlangsung baik masyarakat yang terkena 

dampak pembangunan jalan tol dan masyarakat yang tidak terkena dampak 

pembangunan jalan tol. Pada awalnya sebelum dibangun jalan tol intensitas interaksi 

antar masyarakat Desa Bangak tinggi namun setelah dibangun jalan tol intensitas 

interaksi antar masyarakat Desa Bangak mengalami penurunan karena sebagian 

masyarakat Desa Bangak yang terkena dampak pembagunan jalan tol harus pindah 

dari tempat tinggal yang lama menuju tempat tinggal yang baru. Tetapi hubungan 

antar masyarakat Desa Bangak baik-baik saja tidak ada konflik dan beberapa 

masyarakat masih menjalin komunikasi hingga saat ini. Selain itu akses jalan 

penghubung antar desa yang belum dibangun membuat hubungan antara masyarakat 

Desa Bangak dan masyarakat Desa Denggungan menjadi terhambat sehingga 

masyarakat kesulitan dalam melakukan interaksi. Salah satu ciri transisi dari 

masyarakat tradisional menuju prasyarat untuk lepas landas adalah orientasi sosial 

yang mulanya berorientasi pada satu daerah menjadi berorientasi ke luar.  

Ketiga adalah dinamika ekonomi. Dinamika ekonomi adalah perubahan kegiatan 

ekonomi yang terjadi pada masyarakat Desa Bangak setelah jalan tol selesai dibangun 

baik masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol dan masyarakat yang 

tidak terkena dampak pembangunan jalan tol. Pada awalnya kegiatan ekonomi 

masyarakat Desa Bangak sebelum dibangunnya jalan tol masih terfokus pada sektor 

pertanian namun setelah dibangunnya jalan tol kegiatan ekonomi masyarakat Desa 

Bangak mengalami transisi menjadi sektor barang dan jasa. Selain itusektor industri 

juga mulai berkembang walaupun masih dalam bentuk home industry. Salah satu ciri 
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transisi dari masyarakat tradisional menuju prasyarat untuk lepas landas adalah 

menurunnya sektor pertanian dan munculnya sektor barang dan jasa serta sektor 

industri. 

Keempat adalah manfaat dan kekurangan jalan tol. Manfaat dan kekurangan jalan 

tol adalah dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat Desa Bangak 

selama awal pembangunan jalan tol hingga selesai pembangunan jalan tol baik 

masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol dan masyarakat yang tidak 

terkena dampak pembangunan jalan tol. Dampak positif yang dirasakan oleh 

masyarakat antara lain perjalanan menjadi lancar, waktu dan jarak tempuh singkat, 

jalan kampung dibangun kembali oleh pihak panitia pembangunan jalan tol karena 

rusak akibat dilewati alat berat dan kedaraan proyek, harga tanah di wilayah Desa 

Bangak meningkat cukup tinggi, adanya alternatif rekreasi bagi anak muda dengan 

berfoto di jalan tol. Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat antara lain debu 

dan polusi yang berasal dari proyek pembangunan jalan tol, jalan alternatif menuju 

desa lain dan sawah belum dibangun hingga saat ini, irigrasi terhambat, saluran air 

belum dibenahi.  

Keempat dinamika di atas adalah dinamika yang terjadi pada masyarakat 

ketika menghadapi keadaan yang sama yaitu kesiapan masyarakat Desa Bangak 

sebelum jalan tol dibangun, proses saat pembangunan jalan tol berlangsung dan 

adaptasi masyarakat Desa Bangak setelah jalan tol resmi beroperasi. 
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B. Rekomendasi 

Melihat hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang ingin peneliti 

sampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah desa dan masyarakat Desa Bangak 

yaitu : 

A. Untuk Pemerintah Pusat : 

1. Mengkaji dampak sosial dan ekonomi untuk jangka panjang 

khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah jika ingin 

melakukan pembangunan yang berskala besar. 

2. Memprioritaskan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

terkena dampak pembangunan. 

3. Para petinggi dan pejabat pemerintah yang harus turun langsung tidak 

melalui staff atau petugas lapangan untuk melihat kondisi yang 

sebenarnya sehingga mengetahui seluk beluk keadaan lingkungan. 

B. Untuk Pemerintah Desa : 

1. Membuat perkumpulan khusus dengan masyarakat untuk membahas 

tindak lanjut dari pembangunan jalan tol. 

2. Memberi pelatihan atau sosialisasi untuk pengetahuan masyarakat 

terhadap jalan tol. 

3. Memfasilitasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam jalan tol ini. 

C. Untuk Masyarakat Desa Bangak 

1. Merintis usaha atau investasi jangka panjang saat jalan tol sudah 

diresmikan karena percepatan ekonomi akan meningkat. 
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2.  Bersikap pro aktif dalam mengawal pembangunan. 

3. Mempererat hubungan dengan sesama masyarakat. 
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LAMPIRAN 

 

Interview Guide 

a. Untuk masyarakat yang terkena dampak pengalihan lahan : 

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait pembangunan jalan tol ruas Solo-

Boyolali? 

2. Apakah bapak/ibu selama ini mengikuti perkembangan pembangunan 

jalan tol ruas Solo-Boyolali? 

3. Seperti apa respon bapak/ibu ketika mengetahui lahan anda terkena 

dampak pengalihan lahan untuk jalan tol? 

4. Bagaimana hubungan antar masyarakat Desa Bangak setelah dibangunnya 

jalan tol ini? 

5. Bagaimana keadaan ekonomi di Desa Bangak setelah dibangunnya jalan 

tol ini?  

6. Apa saja manfaat yang bapak/ibu rasakan dari pembangunan jalan tol ini? 

7. Apakah ada kekurangan atau dampak yang bapak/ibu terima dari 

pembangunan jalan tol ini? 

8. Apakah jalan tol yang dibangun melintasi Desa Bangak ini sudah tepat 

sasaran dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

9. Apa harapan bapak/ibu dengan dibangunnya jalan tol Solo-Boyolali ini? 

 

b. Untuk masyarakat yang tidak terkena dampak pengalihan lahan : 
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1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait pembangunan jalan tol ruas Solo-

Boyolali? 

2. Apakah bapak/ibu selama ini mengikuti perkembangan pembangunan 

jalan tol ruas Solo-Boyolali? 

3. Seperti apa respon bapak/ibu ketika mengetahui lahan anda tidak terkena 

dampak pengalihan lahan untuk jalan tol? 

4. Bagaimana hubungan antar masyarakat Desa Bangak setelah dibangunnya 

jalan tol ini? 

5. Bagaimana keadaan ekonomi di Desa Bangak setelah dibangunnya jalan 

tol ini?  

6. Apa saja manfaat yang bapak/ibu rasakan dari pembangunan jalan tol ini? 

7. Apakah ada kekurangan atau dampak yang bapak/ibu terima dari 

pembangunan jalan tol ini? 

8. Apakah jalan tol yang dibangun melintasi Desa Bangak ini sudah tepat 

sasaran dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

9. Apa harapan bapak/ibu dengan dibangunnya jalan tol Solo-Boyolali ini? 

c. Untuk Stakeholder  

1. Bagaimana tanggapan bapak terkait pembangunan jalan tol solo-boyolali? 

2. Perubahan apa saja yang terjadi dalam masyarakat desa Bangak setelah 

dibangunnya jalan tol ini? 

3. Dampak positif apa yang diterima oleh masyarakat selama pembangunan dan 

sampai selesai jalan tol ini? 
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4. Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat selama pembangunan jalan 

tol apa saja? 

5. Bagaimana hubungan antar masyarakat desa Bangak khususnya yang terkena 

penggusuran dan yang tidak terkena penggusuran? 

6. Apa harapan bapak untuk jalan tol ini kedepannya? 

7. Kalau boleh saya tau berarti tidak ada konflik yang terjadi di desa Bangak 

antara masyarakat yang terkena penggusuran dan yang tidak terkena 

penggusuran seperti kecemburuan sosial maupun masyarakat dengan 

pemerintah? 
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Dokumentasi  
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