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ABSTRAK
Secara umum penggusuran adalah suatu bentuk pengusiran atau
bentuk pemindahan lahan yang dilakukan oleh pemerintah guna melakukan
pembangunan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam
penggusuran, yang seharusnya pemerintah lakukan adalah mengganti
kerugian dengan sebuah nominal tertentu dan apabila pemerintah tidak
menjalankan hal tersebut maka akan menimbulkan kerugian tersendiri yang
akan dialami masyarakat yang lahannya terkena penggusuran. Dalam
penelitian ini berfokus pada dampak penghasilan para pedagang yang
lahannya terkena penggusuran untuk pembangunan jalan tol.
Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui dampak
penghasilan para pedagang yang lahannya terkena penggusuran oleh
pemerintah dalam rangka pembangunan jalan tol.
Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, dimana teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara terbuka dengan pedoman pertanyaan yakni
peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan informan. Di dalam
penelitian ini, situasi sosial yang diambil adalah para pedagang yang lahan
berjualannya terkena penggusuran.
Data-data yang sudah diperoleh dari diskusi tanya jawab secara
langsung dengan beberapa para pedagang yang lahan berjualannya
terkena penggusuran yang dijadikan sebagai informan yang peneliti tulis
dan disajikan dalam bab uraian dengan bentuk pemaparan. Dari hasil
penelitian sederhana ini diperoleh hasil sebagai berikut:
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1. Memperoleh hasil tentang arti penggusuran menurut berbagai
informan, 2. Mengetahui pengaruh dan dampak positif setelah
diadakannya penggusuran tersebut. 3. Mengetahui tingkat
penghasilan para pedagang setelah diadakannya penggusuran
tersebut. 4. Mengetahui bagaimana pemerintah dalam
mensosialisasikan penggusuran tersebut kepada masyarakat.
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa,
hasil penelitian ini berdampak pada penurunan penghasilan para pedagang
yang lahannya terkena penggusuran untuk pembangunan jalan tol. Karena
lokasi baru yang digunakan para pedagang untuk berjualan tidak ramai dan
tidak sestrategis pada lokasi sebelumnya yang dekat dengan Kawasan
Industri MM2100, yang merupakan salah satu pusat industri yang besar di
Indonesia. Dan dengan dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai penambahan wawasan bagi para pembaca
baik itu masyarakat, pemerintah, maupun peneliti sendiri.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang
sedang melakukan berbagai pembangunan guna mewujudkan
kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan
pembangunan diperlukan lahan yang sangat luas baik itu lahan milik
pemerintah ataupun lahan milik masyarakat yang dikatakan strategis
untuk dilakukan pembangunan. Apabila lahan yang digunakan untuk
pembangunan adalah lahan milik masyarakat, maka pemerintah
akan melakukan penggusuran lahan masyarakat dengan syarat
pemerintah tidak merugikan masyarakat, namun harus memberikan
sesuatu yang seimbang, atau sesuai dengan kerugian yang dialami
masyarakat akibat dilakukan penggusuran.

Penggusuran termasuk salah satu bentuk pengusiran atau
pemindahan lahan yang dilakukan oleh pemerintah kepada
masyarakat yang mempunyai lahan strategis, guna melakukan
pembangunan untuk sarana pemerintah ataupun sarana umum yang
dimana dapat digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan
bersama. Dalam dilakukan penggusuran, pemerintah juga harus
menyejahterakan masyarakat dengan tidak merugikan masyarakat
akibat dilakukan penggusuran, salah satu contohnya adalah dengan
pemerintah membayar atau mengganti sesuatu yang seimbang, atau
sesuai dengan kerugian masyarakat akibat dilakukan suatu
penggusuran.
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Tanah menjadi salah satu aset negara yang biasanya
digunakan untuk melakukan berbagai pembangunan di suatu
tempat, guna menambah sarana dan prasarana pemerintah serta
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang
berada di suatu negara. Tanah memiliki fungsi yang tidak hanya
digunakan untuk sarana dan prasarana tempat tinggal, tetapi tanah
juga memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan kita yang
diantaranya adalah sebagai sarana dan prasarana dalam bidang
perumahan, pertanian, peindustrian, pembangunan, dll.

Kenyataannya, pada saat ini jumlah lahan kosong di
Indonesia dapat dikatakan sedikit akibat sudah banyak dibangun
gedung-gedung maupun perumahan-perumahan, sehingga pada
saat ini sulit sekali mendapatkan lahan kosong untuk dilakukan
pembangunan, walaupun ada tetapi lokasi tersebut biasanya berada
di daerah pedalaman yang dapat dikatakan kurang strategis. Seperti
saat ini, keadaan jalan pun dapat dikatakan kurang luas dengan
jumlah kendaraan yang banyak. Sehingga mengakibatkan kondisi
jalan menjadi macet akibat menumpuknya berbagai kendaraan di
jalan. Dengan keadaan jalan yang macet tersebut pemerintah akan
melakukan pembangunan untuk membangun dan mempeluas jalan
bagi pengendara, salah satunya adalah dengan membangun dan
memperluas jalan tol.
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Jalan tol menjadi suatu akses yang dapat dilalui oleh
kendaraan roda empat atau lebih seperti mobil, truk, bus, dll. Dengan
tujuan untuk mempersingkat perjalanan menuju tempat tujuan.
Namun untuk menggunakan jalan tol para pengguna jalan harus
membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Dan pengenaan tarif
tersebut berdasarkan pada golongan kendaraan. Dengan adanya
jalan tol dapat membantu mempermudah dalam mendistribusikan
barang-barang yang dihasilkan oleh industri, sehingga dapat
membantu jalannya perekonomian di Indonesia. Dengan adanya
jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan.

Saat ini, keadaan jalan di Bekasi dapat dikatakan padat akan
kendaraan dan menyebabkan kemacetan di berbagai titik, apalagi
ketika pagi hari dan sore hari menjelang malam. Keadaan jalan di
Bekasi baik jalan raya maupun jalan tol terbilang sangat macet. Hal
tersebut karena di pagi hari banyak para karyawan dan pelajar yang
berangkat menuju tempat kerja maupun sekolah dan ketika sore hari
adalah waktu para karyawan dan pelajar untuk pulang menuju rumah
mereka masing-masing, namun ketika malam hari juga sering terjadi
kemacetan di jalan tol, karena pada saat malam hari banyak truktruk besar mulai beroperasi mendistribusikan barang-barang hasil
industri.
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Salah satu titik kemacetan di Bekasi yaitu di daerah Setu,
tepatnya di Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kec. Cikarang Barat,
Kab. Bekasi. Kampung Mariuk adalah salah satu kampung yang
lokasinya sangat dekat dengan pintu masuk gerbang tol Cibitung
serta Kawasan Industri MM2100 yang dimana terdapat perusahaanperusahaan besar untuk bersaing, sehingga masyarakat yang
bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya dari
masyarakat lokal, tetapi banyak juga para pekerja yang berasal dari
berbagai kota di luar Bekasi. Dengan banyaknya para pekerja
tersebut mengakibatkan jalan menjadi macet akibat menumpuknya
para pengendara sepeda motor maupun mobil di jalan. Untuk
mengurangi kemacetan, pemerintah akan melakukan pembangunan
serta perluasan jalan tol guna mengurangi kemacetan.

Untuk

melakukan pembangunan tersebut, pemerintah akan melakukan
penggusuran di beberapa titik Kampung Mariuk, karena lokasi yang
sangat strategis serta sangat dekat dengan jalan tol yang akan
dibangun serta diperluas dan

lokasi yang dekat juga dengan

Kawasan Industri MM2100.

Namun dengan dilakukan penggusuran lahan di Kampung
Mariuk, Desa Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, pasti
menyebabkan terjadinya berbagai dampak, baik dampak positif
maupun dampak negatif. Serta menyebabkan adanya pihak yang
merasa dirugikan, salah satunya adalah para pedagang yang
lahannya terkena penggusuran oleh pemerintah. Salah satu faktor
yang menyebabkan mereka merasa dirugikan yaitu, saat ini sulit
sekali untuk mendapatkan lahan kosong dan walaupun ada biasanya
lahan kosong yang tersedia ada di daerah pedalaman yang sepi dan
menyebabkan penghasilan mereka akan
penghasilan di tempat sebelumnya.

berbeda

dengan
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik memilih judul
“Dampak Penghasilan Pedagang yang Terkena Penggusuran Lahan
untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing di Kp.Mariuk,
Ds.Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kab.Bekasi”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi
masalah sebagai berikut:

1. Manfaat apa yang diperoleh dengan adanya pembangunan jalan tol
Cibitung-Cilincing di Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana dampak penghasilan para pedagang yang terkena
penggusuran lahan?
3. Bagaimana solusi pemerintah dalam mensosialisasikan kepada
pedagang yang terkena penggusuran lahan untuk pembangunan
jalan tol Cibitung-Cilincing di Kampung Mariuk, Desa Gandasari,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi?

C. PEMBATASAN MASALAH
Untuk menghindari masalah yang terlalu luas dan untuk
mempermudah peneliti dalam penulisan, maka dalam penulisan
karya tulis ini peneliti hanya membatasi permasalahan mengenai
dampak penghasilan pedagang yang terkena penggusuran lahan
untuk pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing di Kampung Mariuk,
Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
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D. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini
yaitu sebagai berikut:
“Bagaimana dampak penghasilan pedagang yang terkena
penggusuran lahan untuk pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing
di Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupten Bekasi?”

E. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Guru
Dapat membantu meningkatkan keprofesionalan khususnya
guru bidang ekonomi dalam mengembangkan model pelajaran
serta metode pembelajaran yang menarik seperti terjun langsung
ke lapangan untuk pembelajaran ekonomi pembangunan.
2. Siswa
Dapat memotivasi belajar siswa-siswi serta meningkatkan
pengetahuan siswa-siswi tentang pembangunan yang ada di
Indonesia.
3. Masyarakat
Dapat

membantu

pembangunan

yang

masyarakat
ada

di

untuk

Indonesia

serta

mengetahui
membantu

masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih tempat yang
strategis untuk berjualan.

BAB II
KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI
1. Dampak
Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik
positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan
timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,
kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu
keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan
sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang
dipengaruhi. (KBBI Online, 2010)
Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh
atau akibat.
Dampak yang terjadi dengan diadakannya
penggusuran lahan untuk pembangunan jalan tol CibitungCilincing di Kp.Mariuk, Ds.Gandasari, Kec.Cikarang Barat,
Kab.Bekasi menghasilkan dampak baik positif maupun negatif.
Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak
kedalam dua pengertian, yaitu:
a. Dampak positif
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
mendapatkan hasil bahwa dampak positif dengan
dilakukannya penggusuran tersebut adalah dapat
memperbaiki rumah para masyarakat yang terkena
penggusuran, walaupun sebenarnya responden lain
menyatakan bahwa dengan diadakannya penggusuran
tersebut mereka lebih banyak mendapatkan dampak
negatif dibandingkan dampak posotif.
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b. Dampak Negatif
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak
negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat
negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk,
meyakinkan, dan mempengaruhi atau memberi kesan
kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti
atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa
penelitian ilmiah disimpulkan bahwa dampak negatif
adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan
dengan dampak positifnya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa dengan
diadakannya penggusuran untuk pembangunan jalan tol
Cibitung-Cilincing tersebut mengakibatkan pengaruh
negatif, yaitu dengan menurunnya penghasilan mereka
dibandingkan sebelumnya, serta menimbulkan polusi
udara dan kebisingan akibat kegiatan proyek
pembangunan.
2. Penghasilan
Pengertian penghasilan menurut undang-undang pajak
penghasilan (PPh) tahun 2000 adalah: setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun1.

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas
penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak
dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya
yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah
kekayaan Wajib Pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak
memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi
pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
1

Djuanda, G., dan Irwansyah Lubis. 2009. Pelaporan Pajak Penghasilan.
Jakarta: Gramedia.
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merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak
tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang
diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.
Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan
kemampuan ekonomis dibagi menjadi:
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan
pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari
praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan
sebagainya.
b. Penghasilan dari usaha kegiatan.
c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak
maupun harta tak bergerak, seperti bunga, deviden, royalti,
sewa, keuntungan-keuntungan penjualan harta atau harta
yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain-lain.
d. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan
utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena
penilaian kembali aktiva tetap, dan lain-lain.

3. Pedagang
Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan,
memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk
memperoleh suatu keuntungan. (Sujatmiko, 2014:231).
Sedangkan pengertian pedagang menurut pasal 1 ayat 2 UU
Nomor 29 Tahun 1948 tentang pemberantasan penimbunan
barang penting adalah orang atau badan membeli, menerima
atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual,
diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang
masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah
dijadikan barang lain.
Menurut pasal 2 KUHD (lama), pedagang adalah mereka
yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan
sehari-hari. Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh
pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang
untuk dijual kembali.
Berdasarkan ketentuan pasal 3 KUHD (lama) Purwosutjipto
(1983) mencatat bahwa:
a. Perbuatan perniagaan hanya menyangkut perbuatan
pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak
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termasuk didalamnya, karena penjualan adalah tujuan
pembelian.
b. Pengertian barang disini hanya berarti barang bergerak
saja, tidak termasuk didalamnya barang tetap (tidak
bergerak).
c. Bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan nonpedagang, muncul beberapa pendapat mengenai
pemberlakuan hokum dagang.

4. Penggusuran
Penggusuran adalah pengusiran paksa baik secara langsung
maupun secara tak langsung yang dilakukan pemerintah
setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya
lahan untuk keperluan hunian maupun usaha.
Penggusuran sering terjadi di wilayah urban, yaitu wilayah
yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,
pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi karena keterbatasan
dan mahalnya lahan. Di wilayah rural, yaitu wilayah yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan,
pelayan sosial, dan kegiatan ekonomi biasanya penggusuran
terjadi atas nama pembangunan proyek prasarana besar seperti
misalnya bendungan.

Di kota besar, penggusuran kampung miskin menyebabkan
rusaknya jaringan sosial pertetanggaan dana keluarga, merusak
kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah
serta melenyapkan hasil hunian. Penggusuran adalah
pelanggaran hak tinggal dan hak memiliki penghidupan. Dialog
dan negosiasi dengan pihak atau masyarakat terkait dilakukan
untuk menghindari penggusuran.
Akan tetapi, penggusuran adalah hal yang mutlak untuk
menanggulangi penduduk liar. Hal ini dikarenakan mereka sama
sekali tidak membayar tanah. Dan lagi, mereka harus
dipulangkan ke daerah asalnya, seperti transmigrasi, yaitu suatu
program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk
memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk
(kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia.
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5. Lahan
Lahan adalah suatu hamparan (areal) tertentu dipermukaan
bumi secara vertikal mencakup komponen iklim seperti udara,
tanah, air, dan batuan yang ada dibawah tanah serta vegetasi
dan aktivitas manusia pada masa lalu atau saat ini yang ada di
atas tanah atau permukaan bumi2. (Subroto, 2003).
Lahan merupakan sumber daya alam yang jumlahnya
terbatas. Hampir semua kegiatan produksi, rekreasi, dan
konservasi memerlukan lahan. Pemanfaatan lahan untuk
berbagai kepentingan dari berbagai sektor seharusnya selalu
mengacu pada potensi fisik lahan, faktor sosial ekonomi, dan
kondisi sosial budaya setempat serta sistem legalitas tentang
lahan. (Subroto, 2003)
Tata guna lahan dan pengembangan dapat dikatakan sebagai
masalah utama dalam pemenuhan infrastruktur. Dalam
pemenuhan infrastruktur, selain manajemen infrastruktur,
manajemen mengenai tata guna lahan juga harus diperhatikan.
Setiap stakeholders, yaitu suatu kelompok masyarakat,
komunitas ataupun individu yang memiliki hubungan dan
kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan harus
mengetahui tipikal perubahan yang terjadi. Dalam aspek
lingkungan dan lahan. Bukan saja memberikan wadah fisik
kedudukan sistem produksi, tetapi juga memberi masukan ke,
menerima hasil dari, dan memperbaiki kerusakan sistem
produksi. Sehingga setiap jenis penggunaan lahan dapat
mencirikan kualitas penggunaan lahannya, dan ketika lahan
mamberi tanda-tanda kerusakan, jenis penggunaan lainnya siap
menggantikannya. Begitu juga sebaliknya, apabila lahan
memberikan manfaat sosial, maka sebaiknya penggunaannya
tetap dipertahankan. (Nugroho & Dahuri, 2004).

2

Kodoatie, Robert, dan Roestam Sjarief. 2010. Tata Ruang Air. Jakarta:
C.V ANDI OFFSET

12

Penggunaan lahan mengacu pada UU No.5 Tahun 1960,
dimana pemerintah diberi kewenangan untuk (Nugroho & Dahuri,
2004):
a. Mengatur
dan
menyelenggarakan
peruntukkan,
penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air,
dan ruang angkasa.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam tata guna lahan
adalah rencana tata guna lahan. Rencana tata guna lahan adalah
kunci dalam mengkoordinasi berbagai aktivitas dalam suatu
wilayah. Rencana tata guna lahan akan membentuk suatu pola
tata guna lahan. (Kaiser, dkk., 1995)
Tata guna lahan dan perkotaan tidak dapat dipisahkan.
Pertumbuhan
ekonomi dan
penduduk
akan
sangat
mempengaruhi dinamika kehidupan perkotaan terutama
bertambahnya tingkat kriminalitas dan kemiskinan, sehingga
dalam perencanaan tata guna lahan harus memperhatikan aspek
teknik, sosial, ekonomi, hukum, dan kelembagaan dalam tata
guna lahan.
Pandangan-pandangan dalam perencanaan tata guna lahan,
meliputi (Kaiser, dkk., 1995):
a. Lahan sebagai ruang yang berfungsi menyediakan
berbagai keperluan.
b. Lahan sebagai tempat kegiatan.
c. Lahan sebagai komoditas yang dapat dikembangkan.
d. Lahan menjadi konsep yang mempunyai nilai estetik.
Manajemen atau pengelolaan tata guna lahan diperlukan
karena dalam merencanakan tata guna lahan banyak aspek yang
terkait. Masing-masing aspek saling bergantung dan saling
memberikan dampak terhadap tata guna lahan.
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6. Pembangunan
Pembangunan adalah usaha mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam proses pembangunan terdapat unsur
heroism, unsur konflik, unsur frustasi, unsur romantik, unsur
manusiawi yang mendalam. Karena itu persoalan dan usaha
pembangunan bisa merupakan bahan berita yang menarik dan
aktual.
Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum
pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus
untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan normanorma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli
memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya
perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda
oleh satu orang dengan orang lainnya, daerah yang satu dengan
daerah yang lainnya, negara satu dengan negara lainnya. Namun
secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan
merupakan proses untuk melakukan perubahan. (Riyadi dan
Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan
pembangunan menurut beberapa ahli:

pengertian

a. Siagan
(1994) memberikan pengertian tentang
pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian
usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan
pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa (nation building)”.
b. Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian
yang lebih sederhana, yaitu sebagai “Suatu proses
perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana”.
c. Alexander (1994) pembangunan (development) adalah
poses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial,
seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan,
pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.
d. Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai
transformasi ekonomi, sosial, dan budaya.
e. Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional
dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial,
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dan budaya secara sengaja melakui kebijakan dan strategi
menuju arah yang diinginkan.

f. Sedangkan
dalam
pengertian
ekonomi
murni,
pembangunan adalah suatu usaha proses yang
menyebabkan
pendapatan
perkapita
masyarakat
meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995:13).

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua
aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya,
politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan
mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya
kemajuan atau perbaikan (progress), pertumbuhan, dan
diversifikasi.
Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli diatas,
pembangunan adalah semua proses perubahan yang
dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana
(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
7. Jalan Tol
Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang
jalan, jalan tol merupakan jalan umum yang menjadi bagian
sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang kepada
penggunanya diwajibkan membayar tarif atau bayaran sejumlah
tertentu (pay for service). Meskipun termasuk jalan umum, jalan
tol tidak termasuk kategori barang publik (public goods) yang
dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh penggunanya.
Pembangunan jalan tol diperuntukkan bagi pengguna jalan yang
mampu dan mau membayar sejumlah biaya tertentu (tarif tol)
sesuai peraturan perundangan yang berlaku3.
Jalan tol harus merupakan jalan alternatif yang lebih
menguntungkan secara biaya operasi kendaran dibandingkan
dengan jalan alternatif lainnya. Untuk itu, sebagai bentuk
kompensasi atas manfaat yang diperoleh pengguna maka
pengguna dibebankan tarif tol. Secara ideal, manfaat yang
diperoleh oleh pengguna jalan tol adalah efisiensi waktu dengan
3

Simanjuntak, Entatarina. 2014. Peluang Investasi Infrastruktur Bidang
Pekerjaan Umum. Jakarta: Pusat Kajian Strategis
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adanya pemisahan arus pergerakan serta penggunaan rute
alternatif yang relatif lebih singkat. Adanya alternatif rute
perjalanan serta pemisahan pergerakan ini juga memberikan
efek yang sama pada pengguna jalan non-tol.
Pada prinsipnya pembangunan jalan tol merupakan suatu
bisnis sehingga harus memenuhi persyaratan commercial dan
financial viable agar dapat menarik investor dan lembaga
keuangan untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Adanya
pemberlakuan tarif tol adalah untuk pengembalian investasi dan
keuntungan yang wajar bagi investor, disamping untuk keperluan
operasi dan pemeliharaan. Penentuan besarnya tarif tol dihitung
berdasarkan 3 komponen, yaitu Besar Keuntungan Biaya
Operasi Kendaraan (BKBOK), kemampuan bayar pengguna
jalan tol, dan kelayakan investasi.

Sama seperti penyelenggaraan jalan pada umumnya,
penyelenggaraan jalan tol dilakukan melalui beberapa tahap,
mulai dari pemrograman, pendanaan, persiapan, perencanaan
teknis, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi, serta
pengoperasian dan pemeliharaan. Kegiatan pemrograman
meliputi perumusan kebijakan rencana jalan tol, rencana umum
jaringan jalan tol, dan rencana ruas jalan tol. Selanjutnya
dilakukan penganggaran atau pendanaan serta persiapan
pelaksanaan proyek. Kegiatan persiapan meliputi pra studi
kelayakan finansial, studi kelayakan, dan analisis mengenai
dampak lingkungan. Setelah itu dilakukan pengadaan tanah
dengan cara pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, serta
pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

Gambar 2 1 Tahapan Umum Pengusahaan Jalan Tol

Sumber: Diolah dari PP Nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol
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2. HIPOTESIS PENELITIAN
Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran diatas,
penulis menyatakan hipotesis dari penelitian ini adalah penulis
menduga dengan dilakukannya penggusuran lahan untuk
pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing di Kp.Mariuk,
Ds.Gandasari, Kec.Cikarang Barat, Kab.Bekasi berdampak pada
penurunan penghasilan para pedagang yang lahannya terkena
penggusuran.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini terdiri atas:
1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
proses pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing di Kampung
Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi.

2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui dampak yang diperoleh pedagang akibat
penggusuran lahan untuk pembangunan jalan tol CibitungCilincing di Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
b. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam
mensosialisasikan

kepada

masyarakat

tentang

pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing di Kampung Mariuk,
Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi.
B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kampung Mariuk, Desa Gandasari,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kampung
Mariuk, Desa Gandasari merupakan salah satu wilayah yang
berada dekat dengan Kawasan Industri MM2100, sehingga
memiliki letak yang strategis bagi pedagang untuk berjualan.
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2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2018 sampai Oktober
2018. Kegiatan dan tahapan-tahapan penelitian yang telah
dipersiapkan dan dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.

Distribusi Waktu Penelitian

No. Kegiatan
1
2
3
4
5
6
7

Bulan KeJuli
Agustus
3 4 1 2 3

4

September
1 2 3 4

Oktober
1 2 3

Penentuan Judul
Penentuan
Pembimbing
Bimbingan Bab 1, 2,
3
Bimbingan Bab 4, 5,
dan kelengkapannya
Sidang
Revisi
Terakhir
Pengumpulan

Tabel 3 1 Distribusi Waktu Penelitian

C. METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan survei yaitu
metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi tentang
keadaan yang sedang berlangsung pada saat itu. Tujuan dari
metode ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang ada pada
saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab akibat melalui
identifikasi dari gejala yang ada pada permasalahan. Metode ini
dapat digunakan secara luas sehingga dapat membantu penelitian
dalam melakukan identifikasi atas variabel yang ada. Penelitian
kualitatif ini dilakukan agar memberi gambaran mengenai
penghasilan pedagang setelah dilakukan penggusuran lahan di
Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi.

4
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Menurut Sugiyono, (2011:292) penelitian kualitatif merupakan
memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola,
hipotesis dan teori. Upaya untuk menggali informasi secara luas dan
mendalam dari para informan. Pendekatan kualitatif juga dirasa
cocok karena berusaha untuk menangkap aspek dalam dunia sosial
yang sulit untuk diinterpretasikan melalui angka.
Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang
penghasilan pedagang setelah dilakukan penggusuran lahan di
Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kajian penelitian. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif, yang berfikir secara induktif
yaitu berangkat dari fakta dan data di lapangan untuk kemudian
disandingkan dengan pemikiran teoritis maupun digunakan dalam
bentuk konsep baru.
Merujuk bahwa informasi yang tergali merupakan
penggambaran dan penjabaran dari informan, oleh karena itu
penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode
deskriptif adalah pencarian dan penggalian fakta maupun dengan
interpretasi yang tepat serta konsistensi dalam setiap informasi yang
hendak digali sesuai dengan tujuan penelitiannya.
Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam
masyarakat, serta tata cara dalam masyarakat. Mengamati situasisituasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan,
sikap-sikap dan pandangan-pandangan serta proses-proses yang
berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena.
Lokasi penelitian dipilih karena sesuai dengan hal yang ingin
digali dalam penelitian ini. Lokasi penelitian yang dipilih merupakan
sebuah lapangan untuk melakukan wawancara, mendengarkan,
mengamati, mencari tahu apapun yang terjadi di lokasi tersebut.
Esensi inilah yang merupakan basis utama dilakukan penelitian
dengan konteks kriteria lapangan tertentu.
Penelitian ini secara umum mengambil tempat pada
masyarakat yang bermukim di Kampung Mariuk, Desa Gandasari,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sebagai lokasi
penelitian. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif yang
dilakukan dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan
tentang penghasilan pedagang setelah dilakukan penggusuran
lahan di Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi.
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D. INSTRUMEN PENELITIAN
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah para pedagang yang lahannya
terkena penggusuran untuk pembangunan jalan tol CibitungCilincing di Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

2. Informasi Penelitian
Untuk mengetahui informasi secara mendetail di sebuah
penelitian maka dibutuhkan bantuan dari seorang informan yang
akan memberikan semua informasi terkait dengan kajian
penelitian. Data yang diperoleh dari seorang informan akan
sangat membantu untuk mencapai hasil penelitian yang baik.
Menurut Moleong, (2011:132) informan adalah orang yang
terdapat dalam latar belakang, orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar
penelitian, dimana informan berkewajiban secara sukarela
menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat
informan.
Pengetahuan yang informan miliki akan menjadi dasar dalam
pengolahan data. Informasi ini diberikan agar sesuai dengan
kajian penelitian, jika seorang informan paham dan dapat
mengerti permasalahan pada penelitian yang diajukan. Bantuan
informan akan menjadi penentu dari keberhasilan di sebuah
penelitian.
Informan dalam penelitian di Kampung Mariuk, Desa
Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
adalah:

21

Informan Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama
Bapak. Asnawi
Bapak. Lili
Bapak. Dedi
Bapak. Eko
Bapak. Anda
Bapak. Suhardi
Bapak. Rudi
Ibu. Leha
Ibu. Mega
Ibu. Yeni

Keterangan
Pedagang
Pedagang
pedagang
pedagang
pedagang
pedagang
pedagang
pedagang
pedagang
pedagang

Tabel 3 2 Informan Peneltian

E. DESAIN DAN INSTRUMEN PENELITIAN
1. Desain Penelitian
Penelitian ini tidak lepas dari tempat lokasi dan waktu
penelitian, namun hal utama yang dituntut dalam suatu penelitian
ini adalah masalah apa yang terjadi didalamnya dan apa
penyebabnya. Masalah karakter dan pribadi masyarakat yang
melakukan menjadi hal utama, maka desain penelitian ini penulis
menggambarkan berdasarkan kejadian dan hal yang terjadi di
Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi.
2. Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono, (2011: 102) instrumen penelitian adalah
suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun
sosial yang diamati. Karena pada prinsipnya meneliti adalah
melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik.

22

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data
hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas
pengumpulan data. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik
pengumpulan data primer dan sekunder untuk menjawab
pertanyaan masalah yang sudah disusun berdasarkan identifikasi
masalah dan tujuan penelitian.
1. Data Primer
Menurut Sugiyono, (2011:137) sumber primer adalah sumber
data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Berikut data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan data
sistematik fenomena-fenomena yang diteliti, hal ini berkaitan erat
dengan sebuah situasi dan kondisi yang tengah diamati sebagai
bagian kelengkapan sebuah penelitian deskriptif.
Menurut Hadi, (2012,233) observasi adalah suatu proses
yang kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses
biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan.
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kampung Mariuk,
Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Sebagai daerah penelitian yang akan melihat penghasilan
pedagang setelah dilakukan penggusuran lahan, dan melakukan
pengamatan langsung untuk mengetahui kegiatan apa yang
dilakukan para pedagang setelah lahan berjualannya tergusur
oleh pemerintah.
b. Wawancara
Menurut sugiyono, (2011:233) wawancara/interview terbagi
menjadi beberapa macam yaitu:
1) Wawancara terstruktur (structured interview) adalah teknik
pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah
mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan
diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara
pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif
jawabannya pun telah disiapkan.
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2) Wawancara semiterstruktur (semistructure interview) jenis
wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept
interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
3) Wawancara tak berstruktur (unstructur interview) wawancara
ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garisgaris besar permasalahan yang akan ditanyakan.

a) Langkah-Langkah Wawancara
Menurut Lincoln dan Goba, (Sugiyono,
2011:235) menyatakan ada 7 langkah dalam penelitian
kualitatif, yaitu:
a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan
dilakukan.
b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan
menjadi bahan pembicaraan.
c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
d. Melangsungkan alur wawancara.
e. Mengkonfirmasikan ikhtisari hasil wawancara dan
mengakhirinya.
f. Menuliskan hasil wawancara kedalam cacatan
lapangan.
g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara
yang telah diperoleh.
b) Alat Wawancara
Supaya hasil wawancara terekam dengan baik, dan
peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara
kepada informan atau sumber data, maka diperlukan
bantuan alat-alat berikut:
•
•

Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua
perlengkapan dengan sumber data.
Alat perekam: berfungsi untuk merekam semua
percakapan atau pembicaraan.
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•

Kamera: berfungsi untuk memotret peneliti yang
sedang melakukan pembicaraan dengan informan
atau sumber data.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan sebagai
pendukung dari studi tentang penghasilan pedagang
setelah dilakukan penggusuran lahan yang akan
dilakukan oleh peneliti. Wawancara akan dilaksanakan
kepada para pedagang yang terkena penggusuran lahan
untuk pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing di
Kampung Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi, untuk mendapatkan informasi
yang sesuai dengan fakta di lapangan.
c. Dokumentasi
Menurut Sugiyono, (2011:240) dokumentasi merupakan
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Noor, (2012;165) dokumentasi merupakan sumber non
manusia, sumber ini cukup bermanfaat karena telah tersedia
sehingga relatif mudah untuk memperolehnya. Dokumentasi
merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cermin situasi
atau kondisi yang sebenarnya serta dapat dianalisis secara
berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan.
Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang
diperlukan dalam penelitian. Dalam uraian studi penelitian, telah
disinggung pula bahwa sebagai objek yang diperhatikan dalam
memperoleh informasi, kita memperhatikan tiga macam sumber,
yaitu tulisan (paper), tempat (place), atau orang (people). Dalam
penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah
menggunakan metode dokumentasi.

2. Data Sekunder
Data ini digunakan sebagai penopang pada gambaran umum
lokasi penelitian. Adapun yang dimaksudkan dengan data sekunder
adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbersumber lain yang secara kredibel dapat memberikan informasi
seperti studi kepustakaan yaitu buku-buku, dokumen, dan berbagai
macam literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang
diteliti.
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G. KEBUTUHAN DATA

1. Data Spasial
Data spasial adalah data yang memuat tentang lokasi suatu
objek dalam peta berdasarkan posisi geografis objek tersebut
diatas permukaan bumi menggunakan sistem koordinat.
2. Data Atribut
Data yang memuat karakteristik atau keterangan dari suatu
objek yang terdapat dalam peta yang sama sekali tidak berkaitan
dengan posisi geografi objek tertentu.
H. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA DAN ANALISIS DATA
1. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk menetapkan keabsahan data (trustworthiness)
diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksaan teknik pemeriksaan
didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini,
pemeriksaan dan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.
Menurut Sugiyono, (2013:241) mengemukakan bahwa
triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data
dan sumber yang telah ada. Dengan triangulasi akan lebih
meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan suatu
pendekatan.
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara,
dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini hanya digunakan
triangulasi teknik pengumpulan data.
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Gambar 3 1 Konsep Triangulasi

sumber:
http://phisiceducation09.blogspot.com/2013/03/triangulasi-dalampenelitian-kualitatif.html
Teknik ini bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang diperoleh. Dengan
menggunakan teknik triangulasi, peneliti bukan hanya
mengumpulkan data di lapangan melainkan peneliti juga
sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas
data melalui berbagai macam teknik pengumpulan data dari
berbagai sumber data.
2. Analisis Data
Sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan, maka model
analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang melakukan
pendekatan analisis dengan menggunakan sudut pandang
peneliti sebagai alat analisis utama. Pada metode analisis ini
hasil eksplorasi dipaparkan atau dideskripsikan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian. Analisis data juga akan dilengkapi
dengan data lain untuk mendapatkan hasil yang lebih
komprehensif.
Menurut Sugiyono, (2012:247) teknik analisa data yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif. Sugiyono
menyatakan bahwa pengidentifikasian data ataupun pola tertentu
dilakukan dengan sejumlah proses yaitu reduksi data ditunjukkan
untuk mengurangi data lapangan yang terlalu banyak setelah
data direduksi, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah
mengelompokkan data-data tersebut.
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Penarikan kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat
sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan
menjadi penting saat tahap pengumpulan data mendapatkan
bukti kuat yang menambah informasi dalam sebuah analisa.
Menurut Bungin, (2007:155) bahwa analisis ini (content
analysis) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensiinferensi yang dapat ditiru (replicable), dan dengan
memperhatikan konteksnya.
Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi
komunikasi. Pada analisis ini (content analysis) merupakan
semua hasil dari wawancara (interview) dengan narasumber
ditampilkan di pembahasan dengan didasarkan pada
pengumpulan data dan analisis kesimpulan.

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. LATAR PENELITIAN
Kabupaten Bekasi berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950,
menurut dasar hukum Undang Undang Republik Indonesia No.
14 Tahun 1950 serta berada di dataran rendah dan pada
ketinggian  2 - 40 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan
saat itu terbagi atas 15 kecamatan dan 118 desa, yang saat itu
beribukota di Kota Bekasi.
Kabupaten Bekasi memiliki luas 1.419 km2 yang meliputi
daratan 860 km2 dan kepulauan (meliputi Pulau Bawang, Arang
dan Kelapa serta 8 pulau-pulau lain) 559 km2 serta berpenduduk
2.575.000 jiwa, pada bulan April 2014 dan kepadatan penduduk
1.820 jiwa per km2, menjadikan kabupaten terpadat di Jawa
Barat, setelah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor.

Bupati Bekasi yang menjabat saat ini adalah Neneng
Hasanah Yasin. Transportasi umum yang berada di Kabupaten
Bekasi, antara lain rakit atau getek, metro mini, KOASI, becak,
ojek, delman/dokar, taksi, mobil sewa, kereta api lokal
Purwakarta (Purwakarta – Jakarta Kota), keteta api lokal
Cikampek (Cikampek – Jakarta Kota), KRL (Bekasi – Jakarta
Kota) dan perahu motor yang melayani rute ke daerah kepulauan
di Kabupaten Bekasi (Pulau Bawang, Arang, dan Kelapa serta 8
pulau-pulau lain) serta dilewati jalan tol Jakarta – Cikampek dan
jalur kereta api Jakarta – Bandung – Surabaya).
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Dibawah ini terdapat daftar kecamatan di Kabupaten Bekasi:
Kecamatan
Babelan
Cikarang Pusat
Muara Gembong
Sukawangi
Bojongmangu
Cikarang Selatan
Pebayuran
Tambun Selatan
Cabang Bungin
Cikarang Utara
Serang Baru
Tambun Utara
Cibarusah
Cikarang Timur
Setu
Tambelang
Cibitung
Kedung Waringin
Sukakarya
Tarumajaya
Cikarang Barat
Karang Bahagia
Sukatani

Kode Pos
17610
17530
17730
17620
17350 - 17356
17530
17710
17510
17720
17530
17330
17510
17340
17530
17320
17620
17520
17540
17630
17211 - 17218
17530
17530
17630

Tabel 4 1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Bekasi

Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, kawasan atau lokasi
yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan wawancara
dengan narasumber adalah di salah satu Kabupaten Bekasi, yaitu
Kecamatan Cikarang Barat yang berprovinsi di Jawa Barat, Indonesia.
Cikarang Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Cibitung dan
Kecamatan Setu yang dibentuk sekitar awal dekade 2000-an. Saat
dibentuk, sembilan desa masih memakai kode pos lama 17520, serta dua
desa yakni Desa Cikedokan dan Desa Telajung masih memakai kode pos
lama 17320.
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Cikarang Barat juga memiliki 9 desa atau kelurahan yang
terdiri dari:
1. Cikedokan
2. Danau Indah
3. Ganda Mekar
4. Gandasari
5. Jatiwangi
6. Kalijaya
7. Mekar Wangi
8. Suka Danau
9. Telaga Asih
10. Telaga Murni
11. Telajung

Ditinjau dari topografinya, Kecamatan Cikarang Barat
termasuk dataran rendah dengan ketinggian rata- rata 20 – 25
meter diatas permukaan laut. Berdasarkan pemanfaatan ruang
pada tahun 2006, sebanyak 73% luas wilayah Kecamatan
Cikarang Barat, yaitu 4.033.76 Ha, merupakan kawasan industri.
Hal tersebut mendorong terbangunnya permukiman perkotaan di
Kecamatan Cikarang Barat seluas 1.473,43 Ha (26%).
Penggunaan lahan lainnya, seperti hutan lindung, pertanian,
maupun peremukiman perdesaan sangat minim, hanya 1% dari
luas wilayah Cikarang Barat.
Berdasarkan data tahun 2008, Kecamatan Cikarang Barat
memiliki 165.389 jiwa penduduk, dengan penduduk laki-laki
(82.980 jiwa) dan perempuan (82.409 jiwa) yang seimbang.
Persebaran penduduk di Kecamatan Cikarang Barat tidak merata,
penduduk terkonsentrasi pada wilayah permukiman yang tumbuh
berkembang di sekitar kawasan industri.
Kecamatan Cikarang Barat memiliki 296 industri kecil yang
sebagian besar merupakan kerajinan rumah tangga yang tersebar
di seluruh desa. Bentuk industri kecil dan kerajinan yang cukup
berkembang di Kecamatan Cikarang Barat adalah kerajinan dari
kayu seperti pembuatan perabotan rumah tangga (lemari, kursi,
meja, dan sebagainya), kerajinan dari logam, dan industri
makanan.
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Berkembangnya industri kecil dan kerajinan rumah tangga di
Kecamatan Cikarang Barat didukung oleh keberadaan Kawasan
Industri MM2100. Ditinjau dari angka sementara PDRB
Kecamatan Cikarang Barat tahun 2007 yaitu sebesar Rp.
9.596.042.100.000,00, maka sektor industri pengolahan
memegang peranan sangat penting dengan menyumbang 91%
bagi PDRB, sedangkan sektor lainnya hanya memberi kontribusi
yang sangat kecil. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor industri
cukup stabil dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 6%.
Ketersediaan sarana dan prasarana jalan sudah cukup baik,
terutama dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Namun,
keadaan jalan saat ini sering sekali macet karena keadaan jalan
yang kurang luas untuk berbagai kendaraan. Berdasarkan
administratif jalannya, makas dari panjang jalan 130,1 km,
terdapat jalan nasional sepanjang 11 km, jalan kabupaten
sepanjang 15,5 km, dan jalan desa sepanjang 103,6 km. ditinjau
dari kondisi permukaan jalan pada 2008,57% jalan di kecamatan
cikarang barat sudah dilakukan perkerasan aspal. Banyaknya
kendaraan berat yang melewati jalan-jalan di Kecamatan
Cikarang Barat mengakibatkan kualitas jalannya terus meurun,
sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan dan perbaikan
secara berkelanjutan. Kondisi ketersediaan prasarana jalan
tersebut dapat dinilai masih kurang baik, terutama bagi kecamatan
yang sebagian besar daerahnya merupakan pusat kegiatan
ekonomi.
Berdasarkan daftar jumlah kelurahan atau desa diatas, peneliti
melakukan wawancara di desa Gandasari yang terletak di exit tol
Cibitung. Wilayah ini dipisahkan oleh jalur tol dan sebagian
wilayahnya adalah industri di Kawasan Gobel dan Kawasan
MM21OO. Lokasi tersebut digunakan sebagai tempat untuk
melakukan wawancara karena lokasi tersebut sesuai dengan
tujuan peneliti untuk mengetahui dampak para pedagang yang
lahannya terkena penggusuran, selain itu lahan tersebut akan
digunakan sebagai perluasan jalan tol.
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B. DATA WAWANCARA
Pada penelitian Dampak Penghasilan Pedagang yang
Terkena Penggusuran Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol
Cibitung – Cilincing di Kp.Mariuk, Ds.Gandasari, Kec.Cikarang
Barat, Kab.Bekasi dilakukan oleh responden yaitu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bapak Asnawi
Bapak Lili
Bapak Dedi
Bapak Eko
Bapak Anda
Bapak suhardi
Bapak Rudi
Ibu Leha
Ibu Mega
Ibu Yeni

(51 tahun)
(36 tahun)
(47 tahun)
(58 tahun)
(47 tahun)
(31 tahun)
(22 tahun)
(24 tahun)
(32 tahun)
(33 tahun)

: pedagang
: pedagang
: pedagang
: pedagang
: pedagang
: pedagang
: pedagang
: pedagang
: pedagang
: pedagang

C. HASIL WAWANCARA
Pertanyaan: Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang penggusuran?
Nama
Bapak Asnawi
(51 tahun)

Pekerjaan
pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

pedagang

Bapak
tahun)

Dedi

(47 pedagang

Jawaban
Suatu
pembangunan
yang
dilakukan oleh pemerintah dengan
mempergunakan lahan masyarat
yang strategis serta masyarakat
mau tidak mau harus merelakan
lahannya untuk pemerintah dan jika
masyarakat
menolak
maka
pemerintah akan gagal melakukan
pembangunan tesebut.
Suatu pengusiran yang dilakukan
oleh pemerintah dengan mengganti
kerugian masyarakat tersebut
namun, bisa membuat masyarakat
kehilangan tempat tinggal dan
tempat usaha yang mengakibatkan
penghasilan berkurang dari hasil
usaha tersebut.
Suatu
kegiatan
yang
bisa
menimbulkan keuntungan serta
kerugian terhadap masyarakat.
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Bapak Eko (58 tahun) pedagang

Bapak
tahun)

Anda

(47 pedagang

Bapak Suhardi
tahun)

(31 pedagang

Bapak
tahun)

(22 pedagang

Rudi

Ibu Leha (24 tahun)

pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

pedagang

Ibu yeni (33 tahun)

pedagang

Suatu pengusiran yang dilakukan
oleh pemerintah dengan mengganti
kerugian masyarakat seperti uang
atau mengganti dengan bangunan
yang terkena penggusuran ke
tempat lain.
Suatu kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, serta masyarakat mau
tidak mau harus mengikuti dan
bersedia merelakan lahan tersebut
untuk
pembangunan
asalkan
diganti sesuai kerugian.
Suatu kegiatan meratakan suatu
bangunan yang dilakukan oleh
pemerintah serta diganti sesuai
kerugian dengan berupa nominal
tertentu oleh pemerintah.
Suatu
kegiatan
melakukan
pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk menyejahterakan
masyarakatnya seperti saat ini
dilakukan
penggusuran
untuk
perlebaran jalan tol dengan tujuan
untuk mengurangi kemacetan dan
masyarakat yang lahannya terkena
penggusuran tidak bisa menolak
kebijakan pemerintah ini.
Suatu kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah
dengan
mempergunakan lahan masyarakat
serta mengganti kerugian sesuai
dengan lahan masyarakat tersebut.
Suatu kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah dengan menggunakan
lahan masyarakat dan mau tidak
mau harus di laksanakan oleh
masyarakat tersebut.
Suatu kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah dengan menggunakan
lahan milik masyarakat dan mau
tidak mau harus dilaksanakan oleh
masyarakat tersebut karena ini
menyangkut untuk kepentingan
bersama.

Tabel 4 2 Wawancara Pedagang Mengenai Arti Penggusuran
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Berdasarkan tabel di atas mengenai pertanyaan “Apa yang
Bapak/Ibu ketahui tentang penggusuran?” mendapatkan respon
dari berbagai responden bahwa sebagian mereka mengetahui
bahwa arti dari penggusuran adalah suatu kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau kegiatan
meratakan suatu bangunan yang dilakukan oleh pemerintah
dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan
mempergunakan lahan masyarakat dan mau tidak mau harus
dilaksanakan dan disetujui oleh masyarakat, serta pemerintah
harus mengganti kerugian yang sesuai kepada masyarakat, dan
dengan diadakannya penggusuran pasti akan menimbulkan pihak
yang diuntungkan dengan diadakannya penggusuran tersebut
dan terdapat pula pihak yang merasa dirugikan dengan
diadakannya penggusuran tersebut.
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Pertanyaan: Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan diadakannya
penggusuran tersebut?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

Pedagang

Bapak Dedi (47
tahun)

Pedagang

Bapak Eko (58 tahun) Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)

Pedagang

Jawaban
Perlu adanya kerjasama antara
pemerintah dengan masyarakat
agar pembangunan tersebut
berjalan dengan baik serta
program pemerintah tersebut
lancar dan bisa menyejahterakan
masyarakatnya.
Sebagai masyarakat bawah kita
harus bisa mengikuti kemauan
pemerintah seperti saat ini dengan
program pemerintah yaitu
memperluas jalan tol serta
pemerintah juga harus bisa
menyejahterakan masyarakatnya,
walaupun sebenarnya saya
keberatan dengan diadakannya
penggusuran ini.
Sebagai rakyat kecil kita tidak bisa
menolak kemauan pemerintah dan
mau tidak mau harus mengikuti
kemauan pemerintah untuk
melakukan suatu pembangunan
apalagi tujuannya untuk
menyejahterakan masyarakat.
Dengan adanya penggusuran ini
tidak menjadi masalah buat saya
asalkan tujuan program
pemerintah tersebut jelas untuk
menyejahterakan masyarakat dan
pemerintah harus memberikan
kerugian atau mencarikan tempat
usaha masayarakat yang lahannya
terkena penggusuran ke tempat
lain.
Penggusuran ini merupakan
kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah yang harus
dilaksanakan oleh masyarakat
apalagi sebagai rakyat kecil kita
tidak bisa menolak kebijakan ini.
Walaupun sebenarnya saya
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Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

kurang setuju dengan diadakannya
penggusuran tersebut.
Selagi penggusuran tersebut
dilakukan untuk kebaikan
masyarakat banyak atau
menyejahterakan masyarakat
maka hal ini baik-baik saja dan
dalam hal penggusuran ini pasti
ada pihak yang diuntungkan dan
ada pula pihak yang dirugikan.
Sebenarnya diadakan
penggusuran ini sangat bagus
karena dapat memajukan
pembangunan Indonesia dan
penggusuran ini juga dilakukan
untuk memperluas jalan tol untuk
mengurangi kemacetan. Walaupun
sebenarnya saya kurang setuju
dengan diadakannya penggusuran
ini tetapi sebagai rakyat kecil kita
tidak bisa menolak kebijakan
pemerintah ini.
Sebenarnya saya tidak masalah
dengan diadakannya penggusuran
tersebut, asalkan pemerintah
dapat mengganti kerugian yang
dialami oleh masyarakat yang
lahannya terkena penggusuran
dan jika pemerintah tidak
melakukan penggantian kerugian
yang sesuai, kita akan melakukan
demo.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut sebenarnya saya kurang
setuju karena untuk kedepannya
belum tentu saya bisa menemukan
tempat usaha seperti saat ini, tapi
karena ini kebijakan pemerintah
kita mau tidak mau harus
mengikuti kemauan pemerintah.
Sebenarnya saya kurang setuju
dengan diadakannya penggusuran
tersebut, karena disini adalah
tempat kelahiran keluarga kami
dan disinilah tempat saya
dibesarkan sehingga saya merasa
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sulit untuk meninggalkan tempat
ini.
Tabel 4 3 Wawancara Pedagang Mengenai Tanggapan Diadakan Penggusuran

Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Bagaimana
tanggapan Bapak/Ibu dengan diadakannya penggusuran tersebut?”
mendapatkan respon dari berbagai responden bahwa mereka memberi
tanggapan kepada pemerintah dengan tanggapan bahwa sebagian dari
mereka sebenarnya kurang setuju dengan diadakannya penggusuran
tersebut karena tempat tersebut adalah tempat kelahiran mereka dan
merupakan tempat berjualan mereka yang sangat strategis dan ramai
pengunjung sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka, dan sulit
bagi mereka untuk menemukan tempat yang baru, namun jika mereka
sudah menemukan tempat yang baru, belum tentu mereka bisa
mandapatkan penghasilan sebaik pada sebelumnya, tapi karena
penggusuran tersebut adalah kebijakan pemerintah maka mau tidak mau
harus diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat dan dengan diadakannya
penggusuran tersebut perlu partisipasi dari masyarakat yang diperlukan
oleh pemerintah agar program pemerintah tersebut dapat berjalan dengan
lancar sesuai denga apa yang diharapkan.
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Pertanyaan: Apa pengaruh yang Bapak/Ibu rasakan setelah
diadakannya penggusuran tersebut?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

Pedagang

Bapak Dedi (47
tahun)

Pedagang

Bapak Eko (58 tahun) Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)

Pedagang

Jawaban
Pengaruh yang saya rasakan
adalah yaitu sulitnya bagi saya
untuk menemukan tempat/lahan
yang baru untuk melanjutkan
usaha saya ketempat lain, apalagi
disini keadaan jalan yang strategis
bisa menghasilkan pengasilan
yang baik dan apabila ditempat
lain, belum tentu penghasilan saya
bisa sebaik pada saat ini.
Pengaruh yang saya rasakan saat
ini adalah karena ada kegiatan
proyek pembangunan
menimbulkan pencemaran udara
dan polusi yang tidak baik untuk
kesehatan dan mengakibatkan
sesak nafas serta membuat
keadaan rumah menjadi kotor
akibat debu proyek.
Sebenarnya pengaruh yang saya
rasakan itu sangat banyak, salah
satunya adalah dengan
berkurangnya penghasilan hasil
dagang sehari-hari yang tadinya
lumayan namun dengan
diadakannya penggusuran ini,
penghasilan yang saya dapat
berkurang dari pada sebelumnya.
Bagi saya dengan diadakannya
penggusuran ini saya tidak
merasakan pengaruh apa-apa,
justru tempat saat berjualan saat
ini lebih baik dari pada
sebelumnya yang tadinya parkiran
untuk para pembeli kecil namun,
sekarang luas dari pada
sebelumnya.
Pengaruh yang saya rasakan pada
saat ini adalah berpengaruh
kepada kesehatan masyarakat
karena pencemaran udara dan
polusi akibat kegiatan sebuah
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Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

proyek dalam penggusuran
tersebut, selain itu juga
mengganggu masyarakat akibat
kebisingan dari kegiatan proyek
tersebut.
Pengaruh yang saya rasakan
akibat diadakannya penggusuran
tersebut adalah berdampak pada
penghasilan para pedagang yang
berkurang akibat penggusuran
tersebut, karena dengan
diadakannya penggusuran ini pasti
setiap masyakat ada yang merasa
diuntungkan dan ada pula yang
dirugikan.
Pengaruh yang saya rasakan
dengan diadakannya penggusuran
ini adalah berpengaruh pada
kondisi jalan pada saat ini, yang
mengakibatkan jalan menjadi
macet akibat kegiatan proyek serta
menimbulkan pencemaran udara
dan polusi dan juga kebisingan
dengan adanya kegiatan proyek
penggusuran tersebut.
Pengaruh yang saya rasakan
dengan diadakannya penggusuran
ini adalah dengan kegiatan proyek
penggusuran tersebut
menimbulkan pencemaran udara
dan polusi, kalua dalam sisi
penghasilan penjualan, saya
sendiri merasakan penghasilan
saya lebih baik pada sebelumnya
karena keadaan tempat berjualan
yang lebih baik serta luas.
Pengaruh yang saya rasakan
dengan diadakannya penggusuran
tersebut adalah berakibat pada
penghasilan penjualan yang
berkurang, yang sebelumnya
memiliki tempat berjualan yang
enak, strategis, dan ramai, namun
tempat berjualan pada saat ini
kurang enak dari pada
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Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

sebelumnya sehingga berdampak
pada penurunan penghasilan.
Pengaruh yang saya rasakan
dengan diadakannya penggusuran
ini sebenarnya memberi
keberkahan tersendiri bagi
keluarga saya, seperti kedaan
rumah yang lebih baik daripada
sebelumnya.

Tabel 4 4 Wawancara Pedagang Mengenai Pengaruh Diadakan Penggusuran

Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Apa pengaruh yang
Bapak/Ibu rasakan setelah diadakannya penggusuran tersebut?”
mendapatkan respon dari berbagai responden bahwa pengaruh yang
mereka rasakan setelah diadakannya penggusuran tersebut adalah
berdampak pada penghasilan penjualan mereka yang berkurang karena
lokasi sebelumnya yang strategis dan selalu ramai namun dengan lokasi
berjualan mereka yang baru tidak sestrategis dan tidak seramai pada
sebelumnya. Selain itu, dari beberapa responden mengatakan bahwa
pengaruh yang dirasakan dengan diadakannya penggusuran ini berdampak
pada keadaan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran udara dan
polusi udara serta menimbulkan kebisingan akibat kegiatan proyek
penggusuran sehingga berdampak kepada kesehatan masyarakat yang
berada pada kawasan sekitar proyek.
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Pertanyaan: Dengan adanya penggusuran tersebut, apakah Bapak/Ibu
merasakan dampak positif dari penggusuran tersebut? Jika iya,
jelaskan!
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

Pedagang

Bapak Dedi (47
tahun)

Pedagang

Bapak Eko (58 tahun) Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)

Pedagang

Jawaban
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut jika dilihat dari sisi
positifnya mungkin untuk
kedepannya dapat membuat
keadaan jalan menjadi lancar dan
dapat mengurangi kemacetan
karena keadaan jalan diperluas
serta diperbaiki untuk masyarakat
oleh pemerintah.
Dengan diadakannya penggusuran
ini saya jadi memiliki rumah serta
bangunan lainnya yang jauh lebih
baik dari pada sebelumnya,
walaupun sebenarnya tempat
untuk berjualan kedepannya belum
tentu bisa menghasilkan
pendapatan sebaik sebelum
penggusuran ini dilakukan.
Dengan diadakannya
penggusuran, pada saat ini saya
belum merasakan dampak
positifnya mungkin kalau untuk
kedepannya dapat membuat
keadaan jalan menjadi lancar dan
tidak macet karena dilakukannya
perluasan jalan untuk masyarakat
oleh pemerintah.
Dengan diadakannya penggusuran
ini saya merasakan dampak
positifnya yaitu tempat berjualan
saya menjadi lebih baik daripada
sebelumnya serta saat ini
mempunyai lahan parkir yang
cukup luas. Yang pada
sebelumnya mobil tidak dapat
parkir, namun sekarang bisa
memuat lebih dari 2 mobil serta
motor untuk parkir.
Dengan diadakannya
penggusuran, pada saat ini saya
belum merasakan dampak
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Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

positifnya mungkin untuk
kedepannya dapat membuat
kondisi jalan menjadi lebih lancar
dan dapat mengurangi kemacetan
karena dengan dilakukannya
pembangunan serta perluasan
jalan oleh pemerintah.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut dapat memperbaiki sistem
pembangunan yang lebih baik
dalam penataan kota serta
membuat perekonomian Indonesia
terus tumbuh karena
pembangunan yang dilakukan
adalah untuk fasilitas umum yang
dikenakan biaya dan biaya
tersebut dapat masuk dalam
penghasilan/pendapatan
pemerintah.
Dengan diadakannya penggusuran
ini saya senang-senang saja dan
saya sendiri tidak merasa
dirugikan dalam dengan
dilakukannya penggusuran
tersebut.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut saya merasakan dampak
positifnya yaitu tempat berjualan
saya menjadi lebih baik daripada
sebelumnya serta saat ini lahan
parkir yang tersedia di tempat
berjualan saya lebih luas daripada
sebelumnya. Yang sebelumnya
hanya bisa untuk parkir motor,
namun saat ini bisa parkir untuk 2
mobil atau lebih serta motor.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, dampak positif yang
dirasakan saat ini belum ada,
mungkin kalau untuk kedepannya
dapat membuat kondisi jalan
menjadi lebih lancar dan
mengurangi kemacetan karena
dengan dilakukannya
pembangunan untuk memperluas
jalan.
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Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

Dengan diadakannya penggusuran
ini, pengaruh positif yang saya
rasakan sendiri adalah membawa
keberkahan pada keluarga saya,
seperti keadaan bangunan rumah
yang lebih baik daripada
sebelumnya.

Tabel 4 5 Wawancara Pedagang Mengenai Dampak Positif Diadakan Penggusuran

Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Dengan adanya
penggusuran tersebut, apakah Bapak/Ibu merasakan dampak positif dari
penggusuran? Jika iya, jelaskan!” mendapatkan respon dari berbagai
responden bahwa sebagian dari mereka mengatakan bahwa dampak positif
yang mereka rasakan dari penggusuran tersebut adalah dapat membuat
keadaan jalan menjadi lebih lancar serta mengurangi kemacetan serta
membuat keadaan rumah menjadi lebih baik daripada sebelumnya,
walaupun sebenarnya sebagai dari mereka ada beberapa yang belum
merasakan dampak positif itu sendiri dari penggusuran tersebut.
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Pertanyaan: Berapa rata-rata penghasilan Bapak/Ibu perbulan?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

Pedagang

Bapak Dedi (47
tahun)

Pedagang

Bapak Eko (58 tahun) Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)

Pedagang

Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

Jawaban
Kalau penghasilan kotor perbulan
sekitar Rp. 120.000.000, belum
termasuk pemotongan gaji
karyawan,dll.
Sekitar Rp.10.000.000 perbulan
dalam penghasilan warung, belum
termasuk penghasilan kontrakan
dan lainnya.
Kalau penghasilan kotor sekitar
Rp. 75.000.000 perbulan, belum
termasuk pemotongan gaji
karyawan, dll.
Kalau penghasilan bersih dan
sudah dipotong untuk keperluan
lain-lain sekitar Rp. 3.000.000
perbulan.
Kalau penghasilan bersih perbulan
dan sudah dipotong untuk
keperluan lain-lain sekitar Rp.
6.000.000 perbulan.
Kalau penghasilan kotor dan
belum dipotong untuk keperluan
lain-lain sekitar Rp. 10.000.000
perbulan.
Kalau penghasilan kotor sekitar
Rp. 6.000.000 perbulan, dan
belum dipotong untuk keperluan
lain-lain.
Kalau penghasilan kotor sekitar
Rp. 30.000.000 perbulan, dan
belum dipotong untuk keperluan
lain-lain.
Penghasilan pedagang ada
kalanya besar dan kadang juga
kecil, kalau penghasilan bersih
perbulan paling banyak Rp.
6.000.000, dan kalau keadaan
warung sepi sekitar Rp. 3.000.000
perbulan.
Penghasilan saya kurang menentu
karena ada kalanya warung ramai
dan kadang juga sepi, kalau
warung ramai sekitar Rp.
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6.000.000 perbulan, sedangkan
jika warung sepi sekitar Rp.
3.000.000 perbulan.
Tabel 4 6 Wawancara Pedagang Mengenai Rata-Rata Penghasilan

Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Berapa
penghasilan Bapak/Ibu perbulan?” mendapatkan respon dari berbagai
responden bahwa pengasilan mereka sebulan berbeda-beda, mulai dari
penghasilan penjualan yang paling besar sekitar Rp. 120.000.000,
perbulan sedangkan pengasilan penjualan yang paling kecil sekitar Rp.
3.000.000, perbulan.
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Pertanyaan: Bagaimana tingkat penghasilan Bapak/Ibu setelah
diadakannya penggusuran tersebut?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

Pedagang

Bapak Dedi (47
tahun)

Pedagang

Bapak Eko (58 tahun)

Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)

Pedagang

Jawaban
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, saya belum mengetahui
tingkat penghasilan saya
selanjutnya karena saya masih
berjualan di tempat yang lama
mungkin jika sudah pindah ke
tempat yang baru penghasilan
tidak sebaik penghasilan saya di
tempat yang lama karena disini
letaknya sangat strategis untuk
berjualan dan dekat dengan para
karyawan PT di Kawasan Industri
MM2100.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, tingkat penghasilan saya
berkurang daripada sebelumnya
karena di tempat yang baru tidak
seramai dengan kondisi jalan disini
yang dekat dengan karyawan di
Kawasan Industri MM2100.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, berdampak pada
penurunan penghasilan saya yang
sangat drastis yang dapat dilihat
pada sebelumnya yang selalu
belanja untuk keperluan dagang
yang banyak dan sekarang jika
belanja untu keperluan dagang
menurun dari sebelumnya.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut saya merasa tingkat
penghasilan saya tetap, justru
penghasilan saya saat ini menjadi
lebih baik daripada sebelumnya
karena lokasi berjualan saya saat
ini lebih baik daripada sebelumnya
Yang jelas dengan diadakannya
penggusuran tersebut,
mengakibatkan penghasilan
dagang saya menurun dari
sebelumnya yang selalu ramai.
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Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, saya merasa tingkat
penghasilan saya tetap dari
sebelum sampai dilakukannya
penggusuran tersebut pada saat
ini.
Penghasilan saya setelah
diadakannya penggusuran
tersebut, saya merasa tingkat
penghasilan saya tetap dari
sebelum sampai dilakukannya
penggusuran tersebut pada saat
ini.
Penghasilan saya setelah
diadakannya penggusuran
tersebut, saya merasa tingkat
penghasilan saya tetap, justru
penghasilan saya saat ini menjadi
lebih baik daripada sebelumnya
karena lokasi berjualan saya saat
ini lebih baik daripada
sebelumnya.
Penghasilan saya saat ini setelah
diadakannya penggusuran,
berdampak pada penurunan
penghasilan yang sangat jauh dan
sangat drastis.
Saya merasa dengan diadakannya
penggusuran tersebut, berdampak
pada penghasilan saya
sebelumnya apalagi jika nanti
pindah ke tempat baru, pasti
penghasilan disini jauh lebih baik
daripada penghasilan di tempat
yang baru.

Tabel 4 7 Wawancara Pedagang Mengenai Tingkat Penghasilan Diadakan Penggusuran

Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Bagaimana tingkat
penghasilan Bapak/Ibu setelah diadakannya penggusuran tersebut?
Mendapatkan respon dari berbagai responden bahwa tingkat penghasilan
mereka setelah diadakannya penggusuran tersebut yaitu menurun, karena
lokasi yang baru tidak seramai dan sestrategis pada lokasi sebelumnya,
Selain itu, dari beberapa responden lainnya mengatakan bahwa
penghasilan mereka tetap dari sebelum diadakannya penggusuran sampai
diadakannya penggusuran tersebut.
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Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan dengan diadakannya
penggusuran tersebut?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pekerjaan

Bapak Lili (36 tahun)

Pekerjaan

Bapak Dedi (47
tahun)

Pekerjaan

Bapak Eko (58 tahun)

Pekerjaan

Bapak Anda (47
tahun)

Pekerjaan

Jawaban
Sebenarnya saya merasa
dirugikan dalam hal ini, karena
lahan yang digunakan sekarang
untuk berjualan sangat strategis
dan menguntungkan, namun saat
ini sulit sekali untuk menemukan
lahan yang strategis untuk
berjualan dan walaupun ada
mungkin terdapat di daerah
pedalaman yang sepi pengunjung,
namun balik lagi dalam hal
penggusuran ini adalah kebijakan
pemerintah yang mau tidak mau
harus dilaksanakan oleh
masyarakat.
Dengan diadakannya penggusuran
ini sebenarnya saya merasa
dirugikan karena nominal
penggantian kerugian yang
diberikan pemerintah menurut
saya kurang, karena harga untuk
membeli tanah/lahan pada saat ini
cukup mahal.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, saya sendiri tidak merasa
dirugikan dalam hal apapun.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, saya sendiri tidak merasa
dirugikan, justru pada saat ini
tingkat penghasilan saya
bertambah karena lokasi berjualan
saya yang baru cukup baik serta
lokasi parkir yang luas
dibandingkan pada sebelumnya.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, walaupun pemerintah
mengganti sesuai dengan
kerugian, namun jika dalam
mencari lokasi/lahan usaha yang
baru agak sulit dan belum tentu
ditempat yang baru tersebut tidak
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Bapak Suhardi (31
tahun)

Pekerjaan

Bapak Rudi (22
tahun)

Pekerjaan

Ibu Leha (24 tahun)

Pekerjaan

Ibu Mega (32 tahun)

Pekerjaan

Ibu Yeni (33 tahun)

Pekerjaan

seramai dan sestrategis pada saat
ini.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, saya sendiri merasa
dirugikan karena lokasi ini sangat
strategis dalam berjualan karena
keadaan jalan yang selalu ramai,
namun jika ditempat yang baru,
belum tentu penghasilan saya
akan sebagus pada saat ini.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, sebenarnya saya merasa
dirugikan karena kita kehilangan
tempat usaha untuk berjualan.
Namun balik lagi karena ini
kebijakan pemerintah maka mau
tidak mau harus diikuti,
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, saya sendiri tidak merasa
dirugikan dalam hal apapun, justru
penghasilan saya lebih baik dan
meningkat dibandingkan
sebelumnya karena lokasi/tempat
usaha untuk berjualan yang baru
lebih baik daripada sebelumnya.
Dengan diadakannya penggusuran
tersebut, sebenarnya saya merasa
dirugikan dalam hal usaha, namun
balik lagi karena ini sudah menjadi
kebijaka pemerintah maka mau
tidak mau kita haru mengikuti serta
melaksanakan apa yang
seharusnya dilakukan.
Untuk saat ini bagi diri saya sendiri
dengan diadakannya penggusuran
tersebut saya merasa tidak
dirugikan dalam hal apapun.

Tabel 4 8 Wawancara Pedagang Mengenai Kerugian Setelah Diadakan Penggusuran
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Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu
merasa dirugikan dengan diadakannya penggusuran tersebut? Jika iya,
jelaskan!” mendapatkan respon dari berbagai responden sebagian dari
mereka mengatakan bahwa mereka merasa dirugikan dalam hal usaha
dengan diadakannya penggusran tersebut karena mereka merasa
kehilangan tempat berjualan mereka yang dapat menghasilkan penghasilan
mereka yang baik dan sulit bagi mereka untuk menemukan tempat yang
baru dengan memiliki letak yang strategis dan remain seperti lokasi
sebelumnya. Selain itu, sebagian dari responden juga ada yang
mengatakan bahwa mereka sendiri belum dan tidak merasa dirugikan
dengan diadakannya penggusuran tersebut.
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Pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu sudah menemukan tempat pengganti
setelah dilakukannya penggusuran tersebut?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)
Bapak Lili (36 tahun)
Bapak Dedi (47
tahun)
Bapak Eko (58 tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Sudah

Pedagang
Pedagang

Untuk saat ini belum
Belum

Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)
Bapak Suhardi (31
tahun)
Bapak Rudi (22
tahun)
Ibu Leha (24 tahun)
Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

Belum ada, tapi saya berharap
untuk mendapatkan tempat yang
baru.
Sudah ada

Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

Pedagang
Pedagang
Pedagang
Pedagang

Jawaban

Kalau untuk tempat sudah ada,
jadi bisa langsung ditempati.
Untuk saat ini belum
Belum
Untuk saat ini saya pindah
berjualan di rumah, mungkin untuk
nanti akan pindah ketempat yang
lain.
Sudah

Tabel 4 9 Wawancara Pedagang Mengenai Tempat Pengganti Setelah Diadakan Penggusuran

Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu
sudah menemukan tempat pengganti setelah dilakukannya penggusuran
tersebut?” mendapatkan respon dari berbagai responden bahwa sebagian
dari responden sudah menemukan tempat pengganti untuk melanjutkan
berdagang, namun ada sebagian responden yang belum menemukan
tempat pengganti untuk mereka melanjutkan untuk berdagang.
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Pertanyaan: Apakah tempat pengganti Bapak/Ibu yang baru dapat
meningkatkan penghasilan pada sebelumnya?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

Pedagang

Bapak Dedi (47
tahun)

Pedagang

Bapak Eko (58 tahun)

Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)

Pedagang

Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Jawaban
Untuk hal tersebut saya belum
mengetahui penghasilan saya
untuk kedepannya, karena saat ini
saya masih berjualan di tempat
yang lama, dan kemungkinan
penghasilan saya akan berkurang
dari sebelumnya, karena lokasi
yang lama jauh lebih strategis
untuk berjualan dibandingkan
dengan lokasi yang baru.
Kalau hal tersebut saya belum
mengetahui karena saya sendiri
belum menemukan tempat yang
baru untuk melanjutkan usaha
saya untuk kedepannya.
Karena saya sendiri belum
menemukan tempat yang baru
untuk berjualan, maka saat ini
saya belum mengetahui
penghasilan saya kedepannya.
Karena saya sendiri belum
menemukan tempat yang baru
untuk berjualan, maka saya belum
mengetahui penghasilan saya
kedepannya. Saya berharap agar
penghasilan saya bisa tetap atau
bahkan bisa bertambah daripada
sebelumnya.
Kalau untuk hal itu saya belum
mengetahui karena saya belum
memcoba dan masih berjualan
ditempat yang lama, tapi saya
berharap agar tempat yang baru
bisa seramai seperti saat ini agar
penghasilan saya bisa tetap atau
bahkan bertambah daripada
sebelumnya.
Kalau untuk tingkat penghasilan
selanjutnya saya belum tahu
karena masih berjualan di tempat
yang lama, tapi kalu turun sedikit
ya wajar karena lokasi yang lama
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Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

jauh lebih strategis dibandingkan
tempat yang lama.
Setelah diadakannya penggusuran
tersebut untuk saat ini saya belum
menemukan tempat yang baru jadi
saya belum mengetahui tingkat
penghasilan saya kedepannya.
Untuk saat ini saya masih
berjualan di tempat yang lama jadi
saya belum mengetahui tingkat
penghasilan saya selanjutnya dan
masih melihat kedepannya nanti.
Untuk saat ini saya belum
mengetahui tingkat penghasilan
saya selanjutnya dan masih
melihat kedepannya nanti.
Untuk saat ini saya belum
mengetahui tingkat penghasilan
saya selanjutnya, tapi perkiraan
saya penghasilan di tempat yang
lama tidak sebagus saat ini tapi
saya berharap agar bisa
mendapatkan penghasilan yang
minimal sama pada saat ini
ditempat yang lama.

Tabel 4 10 Wawancara Pedagang Mengenai Tingkat PenghasilaN di Tempat yang Baru

Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Apakah tempat
pengganti Bapak/Ibu yang baru dapat meningkatkan penghasilan pada
sebelumnya” mendapatkan respon dari berbagai responden bahwa
sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka belum menempati
tempat mereka yang baru, karena mereka masih berjualan pada tempat
yang lama, dan mereka beranggapan bahwa penghasilan mereka akan
berkurang dibandingkan sebelumnya karena lokasi yang baru tidak
sestrategis dan seramai pada pada tempat sebelumnya, dan mereka masih
melihat untuk kedepannya seperti apa, tetapi mereka berharap agar
penghasilan mereka bisa bertambah daripada sebelumnya atau minimal
juga agar penghasilan mereka bisa tetap pada saat berjualan di tempat
yang baru dengan saat berjualan di tempat yang lama.
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Pertanyaan: Bagaimana peran pemerintah dalam menangapi
penggusuran tersebut?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

Pedagang

Bapak Dedi (47
tahun)

Pedagang

Bapak Eko (58 tahun)

Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)

Pedagang

Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Jawaban
Mungkin kalau dari pihak
pemerintah sendiri dalam
menanggapi hal penggusuran ini
sudah baik, namun kalau dari
pihak masyarakat saya sendiri
kurang puas dengan pemerintah
dalam menanggapi hal
penggusuran tersebut.
Untuk saat ini saya sendiri belum
mengetahui peran pemerintah
dalam menanggapi penggusuran
tersebut, karena saat ini belum
terlihat sendiri oleh saya.
Menurut saya sendiri untuk saat ini
belum terlihat bagaimana
pemerintah menanggapi
penggusuran ini, karena belum
terlihat seperti apa hasil
pembangunan yang dilakukan
pemerintah.
Menurut saya pemerintah sudah
bagus dalam melakukan program
perluasan jalan tersebut untuk
mengurangi kemacetan, karena
program tersebut dilakukan juga
untuk menambah fasilitas serta
menyejahterakan masyarakat.
Menurut saya pemerintah dalam
menanggapi penggusuran tersebut
sudah baik, dan kita sebagai
masyarakat harus bisa membantu
dan bekerjasama dalam proses
pembangunan ini, walaupun hanya
merelakan lahan untuk
pembangunan tersebut.
Kalau menurut saya, pemerintah
selalu mempunyai program yang
baik untuk pembangunan
kedepannya, dan saat ini dalam
hal penggusuran tersebut sekitar
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Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

80% pemerintah sudah berhasil
menjalankan programnya.
Menurut saya, pemerintah sudah
bagus dalam programnya yang
salah satunya adalah penggusuran
untuk memperluas serta
memperbaiki jalan tol untuk
mengurangi kemacetan dan untuk
menyejahterakan masyarakatnya.
Menurut saya peran yang
dilakukan pemerintah dalam
menanggapi penggusuran ini
cukup baik, namun dengan
diadakannya penggusuran ini pasti
ada pihak yang diuntungkan dan
ada pula pihak yang dirugikan.
Menurut saya peran pemerintah
dalam menanggapi penggusuran
ini biasa-biasa saja. Namun bisa
dikatakan juga cukup baik karena
program pemerintah ini bagus
dengan tujuan untuk
menyejahterakan masyarakatnya.
Peran pemerintah dalam
menanggapi penggusuran ini yang
selama ini saya lihat dan dengar
sudah baik dan cukup berhasil
dalam menjalankan program ini.

Tabel 4 11 Wawancara Pedagang Mengenai Peran Pemerintah dalam Menanggapi Penggusuran

Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Bagaimana peran
pemerintah dalam menanggapi penggusuran tersebut?” mendapatkan
respon dari berbagai responden bahwa mereka beranggapan bahwa peran
pemerintah dalam menanggapi penggusuran ini sudah cukup baik karena
program pemerintah ini sangat bagus karena dengan program ini bertujuan
untuk memperluasan jalan agar mengurangi kemacetan dan hal tersebut
dapat menyejahterakan masyarakat dan kita juga sebagai masyarakat
harus bisa berkontribusi atau berpatisipasi dalam hal penggusuran tersebut
agar program penggusuran yang dilkakukan pemerintah ini dapat berjalan
dengan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan.
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Pertanyaan: Apakah pemerintah mengganti kerugian yang sesuai
dengan diadakannya penggusuran tersebut?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

Pedagang

Bapak Dedi (47
tahun)

Pedagang

Bapak Eko (58 tahun)

Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)

Pedagang

Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Jawaban
Kalau menurut NJOP (Nilai Jual
Objek Pajak) mungkin sudah
sesuai, namun jika dilihat dengan
kondisi saat ini dengan keadaan
tanah yang lumayan cukup mahal
namun pemerintah membayar
kerugian dengan lebih rendah
secara umum.
Kalau menurut saya sendiri saya
merasa pemerintah membayar
dengan nominal yang murah dan
tidak sesuai dengan kondisi lahan
saat ini yang apabila dijual itu
sangat mahal.
Kalau menurut saya dalam
pembayaran, nominal yang
diberikan pemerintah itu cukup
kecil, tidak sesuai dengan kerugian
yang dialami masyarakat tersebut.
Kalau dalam hal tersebut saya
kurang paham dengan hal
pergantian rugi, tapi saya sendiri
merasa kurang puas dengan
nominal yang diberikan oleh
pemerintah.
Saya sendiri merasa kurang puas
dengan nominal yang diberikan
oleh pemerintah apalagi saat ini
harga tanah dipinggir jalan sangat
mahal sedangkan pemerintah
mengganti rugi tidak sesuai
kerugian masyarakat.
Karena pembangunan yang
dilakukan harus berjalan dan kita
sebagai masyarakat harus bisa
menerima kebijakan pemerintah
walaupun nominal penggantian
rugi yang diberikan pemerintah
masih kurang memuaskan.
Saya sendiri merasa kurang puas
dengan nominal yang diberikan
oleh pemerintah, tapi balik lagi
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Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

pada yang awal bahwa ini adalah
kebijakan pemerintah yang mau
tidak mau harus diikuti dan
dilaksanakan oleh pemerintah.
Kalau menurut saya sendiri
penggantian rugi yang dilakukan
oleh pemerintah sudah sesuai
walaupun masih ada dari
beberapa pihak yang kurang
setuju dengan nominal yang
diberikan oleh pemerintah.
Kalau menurut saya pemerintah
masih kurang dalam memberikan
nominal kepada masyarakat yang
terkena penggusuran karena
harga penjualan tanah/lahan pada
saat ini cukup mahal.
Menurut saya sendiri sebenarnya
nominal yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat
yang terkena penggusuran sudah
cukup, namun bisa saja ada pihak
kedua yang dengan sengaja
memotong nominal yang
seharusnya diberikan kepada
masyarakat tanpa sepengetahuan
dari pihak lain.

Tabel 4 12 Wawancara Pedagang Mengenai Penggantian Kerugian yang Dilakukan Oleh Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Apakah pemerintah
mengganti kerugian yang sesuai dengan diadakannya penggusuran
tersebut?” mendapatkan respon dari berbagai responden bahwa mereka
merasa nominal penggantian kerugian yang diberikan oleh pemerintah
untuk masyarakat yang lahannya terkena penggusuran masih kurang
memuaskan dan tidak sesuai dengan keadaan harga jual beli tanah pada
saat ini. Sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan lahan/lokasi yang
baru dengan letak yang strategis untuk berjualan karena harga jual beli
tanah pada saat ini mahal, apalagi lahan yang letaknya dipinggir jalan.
Namun karena ini adalah kebijakan pemerintah maka kita sebagai
masyrakat mau tidak mau harus mengikuti serta melaksanakan kebijakan
tersebut.
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Pertanyaan: Menurut anda, apa yang seharusnya pemerintah lakukan
terhadap penggusuran tersebut?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Bapak Lili (36 tahun)

Bapak Dedi (47
tahun)

Bapak Eko (58 tahun)

Bapak Anda (47
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Jawaban
Menurut saya seharusnya
pemerintah lebih memperhatikan
kembali masyarakatnya dalam hal
penggusuran tersebut, seperti
dalam menggantikan nominal
kepada masyarakat yang terkena
penggusuran harus sesuai dan
harus sampai ke tangan
masyarakat dengan nominal yang
seharusnya.
Pedagang Menurut saya seharusnya
pemerintah dapat menggantikan
kerugian yang dialami masyarakat
yang lahannya terkena
penggusuran karena kita sebagai
masyarakat tidak mau dirugikan
oleh pemerintah dengan
diadakannya penggusuran
tersebut.
Pedagang Seharusnya pemerintah dalam
menjalankan program
penggusuran tersebut, pemerintah
harus bisa lebih pro ke rakyat
daripada ke perusahaanperusahaan yang mendukung
penggusuran tersebut dan
pemerintah harus bisa memikirkan
bagaimana masyarakat untuk
kedepannya.
Pedagang Menurut saya seharusnya
pemerintah dapat memperhatikan
kembali masyarakat yang terkena
penggusuran, karena untuk saat
ini sulit sekali untuk menemukan
tempat yang strategis untuk
berjualan maka dari itu itu nominal
yang seharusnya diberikan harus
lebih dari pada ini.
Pedagan g Seharusnya menurut saya,
pemerintah harus bisa
memberikan nominal penggantian
kerugian yang sesuai dengan
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Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

jumlah luas tanah masyarakat
yang lahannya terkena
penggusuran dan pemerintah
harus bisa lebih tanggap dalam
menangani persoalan tersebut.
Dalam menjalankan penggusuran
tersebut, pemerintah harus bisa
memperhatikan kembali
masyarakatnya apakah
masyarakat tersebut merasa
diuntungkan atau mungkin
sebaliknya mereka merasa
dirugikan.
Yang harus pemerintah lakukan
dalam penggusuran tersebut
adalah seharusnya pemerintah
lebih memperhatikan kembali
masyarakatnya dengan
memberikan nominal yang sesuai
dengan kerugian yang dialami
masyarakat tersebut.
Menurut saya seharusnya
pemerintah tidak terus menerus
melakukan penggusuran dengan
menggunakan lahan masyarakat
karena harus memperhatikan
masyarakat kedepannya.
Seharusnya yang dilakukan
pemerintah dalam hal
penggusuran tersebut adalah
dengan memberikan lahan baru
atau memindahkan lahan
masyarakat yang lahan berjualan
mereka terkena penggusuran.
Dalam hal penggusuran tersebut,
seharusnya pemerintah harus bisa
memperhatikan kembali keadaan
masyarakatnya, serta mengawasi
dengan lebih tanggap lagi agar
nominal yang diberikan untuk
masyarakat oleh pemerintah harus
sama dan sesuai tanpa
pemotongan dari pihak kedua atau
pihak lain.

Tabel 4 13 Wawancara Pedagang Mengenai Keharusan yang Dilakukan Pemerintah terhadap Penggusuran
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Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Menurut anda apa
yang seharusnya pemerintah lakukan terhadap penggusuran tersebut.”
Mendapatkan respon dari berbagai responden bahwa menurut mereka
yang seharusnya pemerintah lakukan adalah dengan memperhatikan
kembali keadaan masyarakatnya, serta harus memberikan nominal
penggantian kerugian yang sesuai masyarakat tersebut dan nominal yang
diberikan pemerintah kepada masyarakat yang lahannya terkena
penggusuran harus diperhatikan agar tidak ada pihak lain atau pihak kedua
yang melakukan pemotongan nominal tersebut tanpa sepengetahuan pihak
lain, karena masyarakat ingin mendapatkan keuntungan dan tidak mau
dirugikan dengan diadakannya penggusuran tersebut.
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Pertanyaan: Apa pesan yang ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada
pemerintah apabila terjadi penggusuran seperti ini lagi?
Nama
Bapak Asnawi (51
tahun)

Pekerjaan
Pedagang

Bapak Lili (36 tahun)

Pedagang

Bapak Dedi (47
tahun)

Pedagang

Bapak Eko (58 tahun)

Pedagang

Bapak Anda (47
tahun)

Pedagang

Jawaban
Yang saya ingin sampaikan
kepada pemerintah mengenai jika
akan dilaksanakan penggusuran
selanjutnya agar program tersebut
dilaksanakan lebih bagus lagi dan
jangan sampai ada masyarakat
yang merasa dirugikan serta
pemerintah harus memberikan
nominal yang sesuai dengan
kerugian yang dialami oleh
masyarakat.
Yang saya ingin sampaikan
kepada pemerintah mengenai jika
akan dilaksanakan penggusuran
selanjutnya agar pemerintah dapat
memberikan nominal yang sesuai
dengan kerugian yang dialami
masyarakat tersebut supaya
masyarakat dapat membeli
tanah/lahan yang strategis seperti
saat ini.
Apabila dilakukan penggusuran
selanjutnya, pemerintah harus bisa
mengganti kerugian yang sesuai
kepada masyarakat atau bisa
mengganti dengan nominal yang
lebih pada penggusuran
selanjutnya.
Pesan yang ingin saya sampaikan
kepada pemerintah jika akan
dilaksakan penggusuran
selanjutnya, pemerintah harus bisa
menyejahterakan masyarakatnya
serta masyarakat harus
memperhatikan kembali agar tidak
ada masyarakat yang merasa
dirugikan dengan diadakannya
penggusuran tersebut.
Pesan yang ingin saya sampaikan
kepada pemerintah jika ada
penggusuran selanjutnya, program
pemerintah tersebut harus bisa
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Bapak Suhardi (31
tahun)

Pedagang

Bapak Rudi (22
tahun)

Pedagang

Ibu Leha (24 tahun)

Pedagang

Ibu Mega (32 tahun)

Pedagang

Ibu Yeni (33 tahun)

Pedagang

dilaksanakan lebih baik lagi dan
pemerintah harus memperhatikan
kembali agar tidak ada masyarakat
yang merasa dirugikan dalam hal
penggusuran tersebut.
Yang ingin saya sampaikan
kepada pemerintah jika akan
dilaksanakan penggusuran
selanjutnya adalah pemerintah
harus memberikan kerugian yang
sesuai kepada masyarakat dan
harus menimbulkan keuntungan
yang tidak hanya untuk pemerintah
tetapi juga untuk masyarakat.
Jika akan dilaksakan penggusuran
selanjutnya, pemerintah harus bisa
memperhatikan kembali keadaan
ekonomi masyarakat yang
lahannya terkena penggusuran
oleh pemerintah.
Yang ingin saya sampaikan
kepada pemerintah agar
pemerintah tidak terus-terusan
melakukan penggusuran karena
pemerintah harus memperhatikan
kondisi masyarakat pada saat ini.
Yang saya ingin sampaikan
kepada pemerintah jika ada
penggusuran selanjutnya, agar
program tersebut bisa berjalan
lebih baik daripada penggusuranpenggusuran sebelumnya.
yang saya ingin sampaikan
kepada pemerintah jika dilakukan
penggusuran selanjutnya,
pemerintah harus bisa mengganti
kerugian yang sesuai kepada
masyarakat yang lahannya terkena
penggusuran karena masyarakat
tidak mau dirugikan dengan
diadakannya penggusuran
tersebut.

Tabel 4 14 Wawancara Pedagang Mengenai Pesan untuk Pemerintah Apabila Terjadi Penggusuran Seperti
Ini Lagi
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Berdasarkan tabel diatas mengenai pertanyaan “Apa pesan yang
ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada pemerintah apabila terjadi penggusuran
seperti ini lagi?” mendapatkan respon dari berbagai responden bahwa
pesan yang ingin mereka sampaikan kepada pemerintah apabila terjadi
penggusuran seperti ini lagi adalah pemerintah harus bisa mengganti
kerugian yang sesuai kepada masyarakat yang lahannya terkena
penggusuran serta pemerintah dapat menjalankan program penggusuran
ini dengan jauh lebih baik dan dalam program pemerintah tersebut harus
bisa menyejahterakan masyarakatnya dan tidak ada masyarakat yang
merasa dirugikan dengan diadakannya penggusuran tersebut.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara responden,
bahwa sebagian responden mengatakan bahwa dengan
diadakannya penggusuran lahan untuk pembangunan jalan tol
Cibitung-Cilincing di Kp.Mariuk, Ds.Gandasari, Kec. Cikarang Barat,
Kab.Bekasi menimbulkan dampak positif serta dampak negatif
akibat dilakukannya penggusuran tersebut.
Dengan diadakannya penggusuran tersebut sebagian
responden mengatakan bahwa hal ini berpengaruh pada tingkat
penghasilan para pedagang yang menurun, karena yang pada
awalnya para pedagang berjualan pada tempat yang strategis dan
ramai pengunjung, karena lokasi yang dekat dengan Kawasan
Industri MM2100 yang merupakan salah satu pusat industri yang
besar, namun setelah diadakannya penggusuran ini masyarakat
otomatis pindah ke tempat yang baru, dan tempat yang baru tidak
seramai dan sestrategis pada tempat sebelumya.
Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif dengan
diadakannya penggusuran tersebut, seperti yang dikatakan
sebagian responden bahwa dengan diadakannya penggusuran
tersebut membuat masyarakat memiliki tempat tinggal yang jauh
lebih baik daripada sebelumnya, walaupun jika dilihat dalam hal
usaha memang sangat merugikan masyarakat yang lahannya
terkena penggusuran lahan.
Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa para
pedagang yang lahannya terkena penggusuran untuk pembangunan
jalan tol Cibitung-Cilincing di Kp.Mariuk, Ds.Gandasari,
Kec.Cikarang Barat, Kab.Bekasi berdampak pada penurunan
pengasilan para pedagang.
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B. SARAN

1. Bagi Masyarakat
Diharapkan bagi masyarakat dapat menambah wawasan
masyarakat tentang penggusuran yang dilakukan di Kp.Mariuk,
Ds.Gandasari, Kec.Cikarang Barat, Kab.Bekasi, khususnya bagi
para pedagang. Disarankan untuk memilih tempat berjualan yang
lebih strategis agar lahan yang digunakan dapat meningkatkan
penghasilan penjualan.
2. Bagi Pemerintah
Diharapkan bagi pemerintah agar memahami lebih kondisi
masyarakatnya dan dalam melakukan sebuah program
pembangunan/penggusuran pemerintah harus melihat dampak
kedepannya bagi masyarakat seperti apa serta pemerintah harus
memberikan nominal kerugian yang dialami masyarakat yang
lahannya terkena penggusuran tersebut.
3. Bagi Peneliti
Diharapkan untuk dimasa yang akan datang dapat digunakan
sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya dalam
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penghasilan para
pedagang yang lahannya terkena penggusuran, serta sebagai
media dalam menambah wawasan peneliti dalam mengetahui
penggusuran di berbagai daerah.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran 1 1 Protokol Wawancara

Hari/Tanggal,
dan tempat

Informasi yang

Media

Diperoleh

yang

Interview Interviewer

wawancara

Digunakan
•

Selasa, 02
Oktober 2018,

Bapak

Desy

Kp.Mariuk,

Asnawi

Ratnasari

Informasi

•

penggusuran •
•

Ds.Gandasari

Tingkat

Hp
Tablet

•

Buku

•

Hp

penghasilan
•

Peran
pemerintah

•

Selasa, 02
Oktober 2018, Bapak Lili
Kp.Mariuk,

penggusuran •

Desy
Ratnasari

Informasi

•

Ds.Gandasari

Tingkat

Tablet

•

Buku

•

Hp

penghasilan
•

Peran
pemerintah

•

Sabtu, 29
September
2018,

Bapak

Desy

Dedi

Ratnasari

Informasi

penggusuran •
•

Kp.Mariuk,

Tingkat

•

Peran

Sabtu, 29

•

Informasi

2018,

•

Buku

•

Hp

penghasilan

Ds.Gandasari

September

Tablet

Bapak

Desy

Eko

Ratnasari

penggusuran •
•

Kp.Mariuk,

Tingkat
penghasilan

•

Ds.Gandasari

Peran
pemerintah
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•

Tablet
Buku
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•

Sabtu, 29
September

Bapak

Desy

2018,

Anda

Ratnasari

Informasi

•

penggusuran •
•

Kp.Mariuk,

Tingkat

Hp
Tablet

•

Buku

•

Hp

penghasilan
•

Ds.Gandasari

Peran
pemerintah

•

Sabtu, 29
September

Bapak

Desy

2018,

Suhardi

Ratnasari

Informasi

penggusuran •
•

Kp.Mariuk,

Tingkat

Tablet

•

Buku

•

Hp

penghasilan
•

Ds.Gandasari

Peran
pemerintah

•

Senin, 03
September
2018,

Bapak

Desy

Rudi

Ratnasari

Informasi

penggusuran •
•

Kp.Mariuk,

Tingkat

Tablet

•

Buku

•

Hp

penghasilan
•

Ds.Gandasari

Peran
pemerintah

•

Sabtu, 29
September

Ibu Leha

2018,

penggusuran •

Desy
Ratnasari

Informasi

•

Kp.Mariuk,

Tingkat

Tablet

•

Buku

•

Hp

penghasilan
•

Ds.Gandasari

Peran
pemerintah

•

Sabtu, 29
September
2018,

Ibu Mega

penggusuran •

Desy
Ratnasari

•

Kp.Mariuk,
Ds.Gandasari

Informasi

Tingkat
penghasilan

•

Peran
pemerintah

•

Tablet
Buku
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•

Sabtu, 29
September
2018,

Ibu Yeni

•

Kp.Mariuk,
Ds.Gandasari

•

penggusuran •

Desy
Ratnasari

Informasi

Tingkat
penghasilan

•

Peran
pemerintah

•

Hp
Tablet
Buku
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Lampiran 1 2 Borang Wawancara Pedagang

Dampak Penghasilan Pedagang yang Terkena Penggusuran Lahan
untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing di Kp.Mariuk,
Ds.Gandasari, Kec.Cikarang Barat, Kab.Bekasi

1. Bapak Asnawi
2. Bapak Lili
3. Bapak Dedi
4. Bapak Eko
5. Bapak Anda
6. Bapak Suhardi
7. Bapak Rudi
8. Ibu Leha
9. Ibu Mega
10. Ibu Yeni
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Interviewee:
Pekerjaan:
Umur:
Hari/Tanggal:
Interviewer:
Media:
No.
1.

Pertanyaan
Apa yang Bapak/Ibu ketahui
tentang penggusuran?

2.

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu
dengan diadakannya
penggusuran tersebut?

3.

Apa pengaruh yang Bapak/Ibu
rasakan setelah diadakannya
penggusuran tersebut?

4.

Dengan diadakannya
penggusuran tersebut, apakah
Bapak/Ibu merasakan dampak
positif dari penggusuran? Jika iya,
jelaskan!

5.

Berapa rata-rata penghasilan
Bapak/Ibu perbulan?

6.

Bagaimana tingkat penghasilan
Bapak/Ibu setelah diadakannya
penggusuran tersebut?

7.

Apakah Bapak/Ibu merasa
dirugikan dengan diadakannya
penggusuran tersebut? Jika iya,
jelaskan!

Jawaban
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8.

Apakah Bapak/Ibu sudah
menemukan tempat pengganti
setelah dilakukannya
penggusuran tersebut?

9.

Apakah tempat pengganti
Bapak/Ibu yang baru dapat
meningkatkan penghasilan pada
sebelumnya?

10.

Bagaimana peran pemerintah
dalam menanggapi penggusuran
tersebut?

11.

Apakah pemerintah mengganti
kerugian yang sesuai dengan
diadakannya penggusuran
tersebut?

12.

Menurut anda, apa yang
seharusnya pemerintah lakukan
terhadap penggusuran tersebut?

13.

Apa pesan yang ingin Bapak/Ibu
sampaikan kepada pemerintah
apabila terjadi penggusuran
seperti ini lagi?
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Lampiran 1 3 Foto Wawancara
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Lampiran 4.
A. Foto Tempat Berjualan Pedagang
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Lampiran 5.
B. Foto Proyek dan Proses Penggusuran
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