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ABSTRAK 

Penelitian ini ingin mengetahui  masyarakat yang terkena dampak positif / 
negatif adanya rencana Waduk Banyuripan, besarnya konflik yang terjadi, 
tuntutan masyarakat yang terkena dampak negatif, cara merealisir pembangunan 
Waduk Banyuripan yang dianggap potensial. Penelitian ini sangat penting untuk 
dilakukan baik bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu juga LPM Universitas 
Negeri Yogyakarta berkepentingan pula mengingat pengabdian lembaga ini baik 
pembinaan moral, fisik seperti kawasan lingkungan, sarana jalan dan jembatan 
serta jambanisasi selama beberapa tahun yang terkena genangan air Waduk 
Banyuripan. 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan pertama dengan metode 
ekstraporasi prediksi dampak dengan memberikan gambaran kondisi sebelum dan 
sesudah ada kegiatan pembangunan Waduk Banyuripan.  Pengembangan metode 
ini adalah metode intuisi, persamaan, analogi dan komparasi. Kedua dengan 
menggunakan metode normatif yaitu prediksi dampak dengan berdasarkan bahwa 
keadaan yang akan datang setelah pembangunan tidaklah stabil. Pengembangan 
metode ini adalah metode analisis, penelusuran, teori keputusan dan matrik silang. 
Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sosial, ekonomi dan budaya. 
Instrumen penelitian mengacu pada ANDAL. Analisis yang digunakan analisis 
multivarian yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian Masyarakat pedesaan yang terkena dampak negatif terlibat 
dalam perencanaan pembangunan Waduk Banyuripan adalah Desa Beji dengan 
luas wilayah 4275,805 ha, daerah yang tergenang yaitu seluas 156,39 ha. Luas ini 
merupakan 3,66% dari luas wilayah Desa Beji atau 11,16 % dari total luas rencana 
genangan, adanya konflik yang terjadi pada masyarakat yaitu konflik ekonomi, 
masa depan, sosial–budaya, dan psikologis, bagi petani, buruh tani umumnya 
minta jaminan pada masa transisi, urbanisasi dan keterkaitan antar warga 
masyarakat. Secara psikologis masyarakat “sters” karena kurang berpikir panjang. 
Tuntutan dari masyarakat yaitu tuntutan ekonomi, sosial-budaya, dan psikologis. 
Tuntutan tersebut antara lain ganti untung sepadan dan  telah disepakati antara 
kedua belah pihak dengan musyawarah, kuburan minta dipindahkan. Peran serta 
pemerintah dan masyarakat dan adanya musyawarah dilakukan untuk 
merealisasikan rencana pembangunan Waduk Banyuripan. 


