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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sepanjang sejarah perjalanan pertumbuhan negara-negara di dunia, baik 

negara yang sudah maju maupun yang masih tergolong sebagai negara 

berkembang atau yang masih terbelakang selalu menghadapi dilema dalam 

penentuan prioritas pembangunan ekonominya. Negara-negara berkembang 

di pandang sebagai negara yang masih dalam proses modernisasi khususnya 

dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan 

melalui tahap-tahap tertentu. (J.W.Schoorl, 1988). 

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan 

yang meliputi segala bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan 

selaras, seimbang dan menunjang antara bidang satu dengan bidang yang lain, 

sehingga tidak terjadi kesenjangan. Tujuan dari pembangunan tidak lain 

merupakan untuk menciptakan kemakmuran dan menciptakan kesejahteraan 

rakyat. Pembangunan daerah sebagai bagian rencana pembangunan nasional 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk 

memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. 

Pada Kabupaten Jember, pertumbuhan ekonomi sudah mulai 

dilaksanakan melalui salah satu bidang pendukung, yakni bidang transportasi 

lintas udara atau bandara yang merupakan fasilitas yang diperuntukan baik 

secara keseluruhan atau sebagian untuk keberangkatan, kedatangan dan 
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pergerakan pesawat. Fungsi bandara yakni mempercepat dan melayani arus 

lalu lintas penumpang melalui transportasi udara ke setiap wilayah tujuan. 

Perencanaan sistem bandara sangat luas aspeknya, yaitu meliputi perencanaan 

fasilitas, perencanaan biaya, lalu lintas pesawat terbang dan penumpang, 

analisis pasar, ekonomi, dan lingkungan hidup. Bandara Notohadinegoro 

merupakan wujud cita-cita Pemerintahan Kabupaten Jember dan segenap 

masyarakatnya yang menginginkan pengakuan untuk menjadi sebuah daerah 

modern dan lebih baik lagi di masa mendatang. Pembangunan Bandara 

Notohadinegoro dimaksudkan pada nantinya akan mempunyai berbagai 

manfaat yang dapat dirasakan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Jember 

dan masyarakat pada umumnya. Manfaat adanya Bandara Notohadinegoro 

meliputi manfaat ekonomi, sosial, dan politik. Terdapat kendala yang 

dihadapi dalam merealisasikan Bandara Notohadinegoro, yaitu pada tahun 

2008, pada saat  Bupati Jember MZA Djalal mengupayakan Bandara 

Notohadinegoro dapat dilayani penerbangan yang menghubungkannya 

dengan Bandara Juanda. Namun penerbangan carter tersebut hanya mampu 

bertahan selama 3 bulan dikarenakan okupansi yang minim sebagai akibat 

promosi dan daya beli masyarakat yang minim saat itu. Bahkan pengoprasian 

penerbangan carter tersebut sempat dibawa ke ranah hukum karena telah 

mengakibatkan kerugian negara yang menyeret 3 orang pejabat Pemkab 

setempat masuk penjara yang berakibat diberhentikannya pengoprasian 

bandara tersebut. Bandara ini diharapkan oleh Pemkab Jember dapat 

mempersingkat waktu tempuh Jember – Surabaya yang hanya sekitar 30 

http://id.wikipedia.org/wiki/MZA_Djalal
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menit melalui udara. Selain itu bandara ini juga diharapkan dapat 

memperlancar arus investasi ke dalam wilayah kabupaten setempat.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan adanya penelitian 

untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Wirowongso 

atas dibangunnya Bandara Notohadinegoro. Dengan penelitian ini diharapkan 

perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diketahui. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Wirowongso Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember mengenai kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah 

adanya Bandara Notohadinegoro? 

2. Apa perbedaan persepsi masyarakat Desa Wirowongso Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember mengenai kondisi social ekonomi sebelum dan sesudah 

adanya Bandara Notohadinegoro? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi pokok permasalahan yaitu dampak ekonomi yang 

meliputi yang meliputi lapangan kerja dan pendapatan sedangkan dampak 

sosial meliputi pendidikan, kesehatan, dan keamaan.   

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1) Bagi masyarakat, memberi informasi bahwa pentingnya pembangunan 

suatu daerah karena memberikan dampak terhadap sosial ekonomi. 

2) Bagi pemerintah, sebagai dasar penentuan regulasi dan kebijakan untuk 

kedepannya, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

kedepannya. 

3) Bagi Peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah 

studi empiris untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dampak 

sosial ekonomi adanya pembangunan infrastruktur suatu desa. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Wirowongso Kecamatan 

Ajung Kabupaten Jember mengenai kondisi sosial ekonomi sebelum dan 

sesudah adanya Bandara Notohadinegoro. 

2) Untuk mengetahui perbedaan persepsi masyarakat Desa Wirowongso 

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengenai kondisi sosial ekonomi 

sebelum dan sesudah adanya Bandara Notohadinegoro. 


