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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 A. Latar Belakang 

 Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, semakin banyak 

melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik di sektor perindustrian, pertanian, 

dan banyak sektor lainnya. Salah satu pembangunan yang tengah gencar dilakukan 

Pemerintah Indonesia adalah pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang 

dianggap mampu mengakomodir mobilitas penduduk Indonesia, sehingga 

menghidupkan dan meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Pembangunan 

infrastruktur juga tak lagi berfokus di wilayah perkotaan akan tetapi mulai 

menjangkau pula wilayah pedesaan dengan harapan dapat memberi akses yang 

sama dan pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui 

pemerataan pembangunan pemerintah meyakini peningkatan kualitas kesejahteraan 

rakyat Indonesia akan terwujud, sehingga pembangunan infrastruktur yang diyakini 

sebagai salah satu kebijakan kunci pemrataan pembangunan dan peningkatan 

produktivitas terus digalakkan pemerintah.   

 Pembangunan infrastruktur sudah menjadi salah satu fokus pemerintah 

pusat, hal ini dibuktikan dengan pembangunan berbagai fasilitas umum seperti jalan 

raya, jalan tol, fly over, jembatan, rel kereta api, bandar udara dan berbagai 

infrastruktur lainnya. Pembangunan ini tentu bisa memberi dampak positif bagi 

masyarakat apabila dipersiapkan secara matang dan memperhatikan faktor di luar 
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pembangunan fisik seperti kesiapan masyarakat dalam mengalami perubahan 

lingkungan, yang tentu banyak mengubah kehidupan mereka baik dari segi sosial 

maupun ekonomi. Apabila faktor ini tidak diperhatikan akan ada kemungkinan 

masyarakat tidak mengalami peningkatan secara ekonomi dan tentu berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Faktor kesiapan inilah yang menjadi salah satu 

fokus yang perlu di teliti sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar 

memberikan dampak positif bagi masyarakat nantinya. 

 Keseriusan pembangunan yang dilakukan pemerintah dibuktikan dengan 

anggaran yang dikucurkan pemerintah sejak tahun 2015 menurut Bapennas 

mencapai angka Rp 256,1 T, dan jumlah ini terus bertambah hingga laporan terakhir 

pada tahun 2017 anggaran yang dikeluarkan pemerintah  mengalami kenaikan 

hingga mencapai angka Rp 387,3 T. Jumlah ini merupakan yang terbesar dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir bahkan bisa jadi merupakan yang terbesar dalam 

sejarah.1 Bisa dibayangkan jumlah investasi yang besar dan harus disiapkan oleh 

pemerintah dan konsekuensi lamanya waktu  yang dibutuhkan oleh infrastruktur 

yang dibangun siap digunakan. Melihat pada fakta ini sudah seharusnya 

pembangunan ini memberi manfaat kepada masyarakat sesuai dengan yang 

diharapkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga investasi yang dikeluarkan 

pemerintah berdampak baik pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. 

                                                           
1  http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/content/publikasi/2018%20adv%20rapbn%202019.pdf 
diakses pada 10 Februari 2019 
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 Pembangunan bandar udara atau yang biasa disingkat bandara merupakan 

salah satu fokus pembangunan saat ini, sejak tahun 2014 pemerintah mulai gencar 

melakukan pembangunan bandara baru seperti Bandar Udara Kualanamu, yang 

terletak di Kabupaten Deli Serdang, hingga pembangunan Bandara bertaraf 

internasional Kertajati, Majalengka dan New Yogyakarta International Airport 

(NYIA) yang terletak di Kulonprogo. Pembangunan bandara bertaraf internasional 

ini rupanya belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang sangat 

tinggi hingga Pemerintah Indonesia menetapkan Proyek Strategis Nasional melalui   

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional terkait pembangunan Bandar Udara Terpadu yang berlokasi di Kabupaten 

Kediri, Jawa Timur, terpilihnya Kediri sebagai lokasi pembangunan Bandara 

bertaraf internasional tidak lepas karena andil dari PT Gudang Garam Tbk yang 

juga menjadi pelaksana pembangunan Bandar Udara Terpadu Kediri ini. 

 Proyek pembangunan Bandara Terpadu Kediri merupakan proyek yang 

diprakarsai pihak swasta yaitu PT Gudang Garam Tbk, keterlibatan swasta dalam 

upaya mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan merupakan hal yang 

sangat positif bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Keterlibatan pihak 

swasta ini disambut pula oleh pemerintah dengan memasukkan proyek ini dalam 

rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga berbagai hal terkait 

pembangunan akan lebih mudah seperti urusan pembebasan lahan dan lain-lain 

akan lebih mudah dalam prosesnya. Sehingga saat ini sekitar 457 hektar sudah di 

bebas lahankan tanpa banyak hambatan dan penentangan, hanya tinggal 75 hektar 

yang belum selesai pembebasan lahannya, karena lahan ini merupakan runway 
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(landasan pacu) yang mengalami perubahan arah, dimana diawal runway ini 

diproyeksikan dari arah selatan ke utara diubah kearah Barat laut, sehingga kini 

sebagian besar lahan sudah sah dimiliki PT Gudang Garam Tbk melalui anak 

perusahaannya yaitu PT Surya Dhoho Investama (SDI) selaku pemilik proyek 

pembangunan bandara ini.   

 Proyek pembangunan bandar udara ini berlokasi di 4 desa di 3 kecamatan 

wilayah Kabupaten Kediri, yakni Desa Bulusari di Kecamatan Tarokan, Desa 

Grogol di Kecamatan Grogol, Desa Jatirejo dan Desa Tiron di Kecamatan 

Banyakan. Proyek ini merupakan bukti pengembangan Kediri sebagai kota terbesar 

ketiga setelah Surabaya dan Malang dan proyek ini juga tentu akan memberi 

dampak dan perubahan bagi Kediri Raya dari berbagai aspek antara lain sosial 

ekonomi, demografi, institusi dan psikologis dan sosial budaya. Selain aspek diatas 

ada pula aspek lainnya seperti sektor transportasi misalnya diyakini dengan 

kehadiran Bandar Udara Terpadu ini akan meningkatkan volume kendaraan hingga 

50% sehingga potensi kemacetan juga sangat besar terjadi apabila tidak dibarengi 

dengan perencanaan yang matang.2 Sedangkan dampak pada sektor lainnya sosial  

ekonomi  misalnya akan terasa dampak yang meliputi perubahan pendapatan, 

kesempatan usaha, pola tenaga kerja. Dampak demografis meliputi angkatan kerja 

dan perubahan struktur penduduk, kesempatan kerja dan relokasi penduduk. 

Dampak institusi meliputi naiknya permintaan akan fasilitas seperti perumahan, 

                                                           
2 radarkediri.jawapos.com,diakses pada 2 Februari 2019 
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sekolah. Dampak psikologis dan budaya meliputi integrasi sosial, kohesi sosial, 

keterikatan dengan tempat tinggal.3  

 Proyek pembangunan bandara terpadu Kediri tidak bisa dipungkiri , juga 

akan menciptakan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat termasuk 

perubahan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan sosial ekonomi 

yang terjadi pada masyarakat merupakan perubahan terkait segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat antara lain sandang pangan, 

perumahan, pendidikan dan kesehatan, yang mana pemenuhan kebutuhan ini erat 

kaitannya dengan penghasilan. Perubahan ini terjadi karena perubahan lingkungan 

tempat tinggal masyarakat, yang secara langsung berdampak pula terhadap sosial 

dan ekonomi masyarakat. Perubahan ini dapat berupa tingkah laku masyarakat yang 

dahulu kental dengan kekerabatan khas masyarakat desa tentu akan terpengaruhi 

dengan munculnya proyek bandara ini yang akan mendorong masyarakat menuju 

lebih modern dengan interaksi sosial yang intensitas tentu lebih berkurang 

dibanding sebelum munculnya proyek pembangunan bandara. Dampak secara 

ekonomi juga mempengaruhi masyarakat dengan hadirnya proyek Bandara 

Terpadu Kediri, hal ini dikarenakan peralihan lahan dari lahan pertanian yang 

berubah menjadi lahan bandara atau industri, yang tentu juga akan mempengaruhi 

mata pencaharian masyarakat, perubahan mata pencaharian ini menjadi salah satu 

fokus perhatian karena pada titik inilah yang paling menentukan nasib masyarakat 

kedepannya, karena salah satu indikator kesejahteraan masyarakat secara ekonomi 

adalah mata pencaharian, apakah masyarakat yang awalnya didominasi kelompok 

                                                           
3 Hadi, Sudharto P. 1997. Aspek Sosial AMDAL (Sejarah, Teori, dan Metode). Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press. Hal. 25-26 



 

6 
 

petani mampu beradaptasi dengan perubahan mata pencaharian sehingga 

masyarakat tetap berdaya secara ekonomi atau malah mengalami stagnasi atau 

bahkan kemunduran sehingga hal ini selayaknya mendapat perhatian lebih.   

       Permasalahan yang banyak terjadi dalam pelaksanaan proyek terutama proyek 

pembangunan infrastruktur adalah kebanyakan pihak yang melaksanakan proyek 

dan stakeholder terkait kurang memperhatikan aspek perubahan mata pencaharian 

seperti uraian diatas, mereka menganggap solusi bagi masyarakat yang terdampak 

proyek hanya sebatas ganti rugi sesuai dengan besaran lahan yang terdampak 

proyek pembangunan, sehingga setelah menyelesaikan proses ganti rugi 

permasalahan dianggap selesai padahal faktanya ganti rugi tidak bisa menjadi tolak 

ukur perbaikan ekonomi masyarakat yang terdampak pembangunan, secara teoritis 

kalau besarnya ganti rugi memadai atau relatif lebih tinggi dari harga pasar, pemilik 

lahan dapat melakukan transformasi dengan membeli lahan garapan sejenis di 

tempat lain, namun pada prakteknya hal ini masih sulit terealisasi sehingga ganti 

rugi saja tidak bisa menjadi satu satunya solusi bagi masyarakat karena yang 

diharapkan adalah keberlanjutan atau sustainability dari kesejahteraan masyarakat 

terdampak proyek bandara ini. Hal ini menjadi penting dan perlu diperhatikan 

karena peralihan masyarakat secara profesi tentu mempengaruhi perekonomian 

masyarakat yang tentu menimbulkan dampak pula bagi kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat yang awalnya mayoritas berprofesi sebagai petani tentu perlu adaptasi 

dengan profesi baru yang cocok dan potensial di area seperti bandara sehingga tetap 

mendapat penghasilan. Proses peralihan ini butuh kesiapan dari masyarakat untuk 

beradaptasi mengingat perubahan profesi dari sektor pertanian menuju sektor 

industri tentu sangat jauh berbeda, baik dari segi keahlian yang dibutuhkan maupun 
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penghasilan yang didapat, di satu sisi akan berdampak positif  apabila masyarakat 

berhasil melakukan adaptasi dengan perubahan terjadi akan berdampak negatif 

apabila masyarakat gagal melakukan adaptasi terhdap perubahan yang terjadi.  

Melalui uraian diatas salah satu alasan utama pemilihan setting penelitian 

terkait dampak pembangunan Bandara Kediri terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat Desa Grogol karena proses pembangunan yang sangat minim konflik 

karena penolakan masyarakat, hal ini berbanding terbalik dengan fenomena konflik 

antara masyarakat dan pembangunan bandara karena berbagai sebab seperti yang 

terjadi antara masyarakat disekitar lokasi pembangunan Bandara Internasional 

Kertajati dan New Yogyakarta International Airport  ( NYIA ) di Kulonprogo yang 

diberitakan oleh berbagai media, fenomena serupa tidak terjadi pada pembangunan 

Bandara Kediri sehingga hal ini menjadikan kajian ini cukup menarik. Selain itu 

peneliti memfokuskan pada masyarakat yang terdampak proyek pembangunan 

Bandar Udara Terpadu Kediri, yang mana awalnya sebagian besar masyarakat 

merupakan petani, namun setelah ditetapkannya wilayah pertanian mereka menjadi 

lokasi proyek pembangunan Bandara Kediri yang juga telah ditetapkan menjadi 

Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terkait pembangunan Bandar 

Udara Terpadu yang berlokasi di Kabuaten Kediri, Proyek pembangunan Bandara 

ini tentu akan menciptakan perubahan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak 

pembangunan, perubahan-perubahan ini meliputi interaksi sosial antar masyarakat 

setelah adanya proses pembnagunan bandara, perubahan mata pencaharian 

masyarakat dan bentuk bentuk perubahan sosial lainnya yang terjadi di masyarakat, 
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sehingga peneliti memfokuskan penelitian pada dampak perubahan sosial ekonomi 

masyarakat terdampak pembangunan Bandara Terpadu Kediri.  

B. Rumusan Masalah 

Melalui penjelasan latar belakang di atas dapat dismpulkan rumusan 

masalah yaitu : 

“ Bagaimana Perubahan sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak pembangunan 

Bandara Kediri pada masyarakat Desa Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Kediri ? “ 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada masalah 

yang ditemukan pada penjelasan latar belakang maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

“ Untuk mendeskripsikan perubahan sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak 

pembangunan Bandara Kediri pada masyarakat Desa Grogol, Kec. Grogol, 

Kabupaten Kediri “   

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat/kegunaan bagi 

banyak pihak, diantara manfaat penelitian ini antara lain adalah :  

1. Manfaat Akademis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan wawasan ilmu pengetahuan terutama tentang 

dampak pembangunan bandara dan industri bagi perubahan sosial 

ekonomi masyarakat. 
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b) Menjadi masukan bagi peneliti lainnya yang ingin mengkaji lebih 

jauh terkait dampak pembangunan Bandar Udara Terpadu Kediri 

terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi pemerintah daerah setempat dan pihak pelaksana 

pembangunan, diharapkan dapat memberi masukan dan saran terkait 

dukungan dan bantuan yang perlu diberikan kepada masayarakat 

terdampak pembangunan bandara agar tetap sejahtera dan juga 

berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 

lokasi pembangunan bandar udara terpadu Kediri. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

  Dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini peneliti memiliki batasan ruang 

lingkup penelitian yaitu :  

1. Proses Pembangunan Bandar Udara Terpadu Kediri. 

2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum pembangunan Bandara 

Kediri. 

3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pembangunan Bandara 

Kediri.  

     

 

 

 

 




