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IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BERSAMA SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT 

KAMPUNG PETEMPEN DENGAN PENGHUNI APARTEMEN MUTIARA GARDEN- 

SEMARANG 
Abstrack 

 

Kawasan pemukiman memiiki fungsi dalam pemenuhan kehidupan masyarakat baik dalam 

segi sosial maupun ekonomi. Kondisi tersebut menggambarkan bawah terdapat suatu sistem kegiatan 

pada masyarakat yang ada di dalam kawasan permukiman. Sistem kegiatan tersebut salh satunya 

berhubungan dengan sengan sarana dan prasarana lingkungan hunian untuk mendukung aktivitas 

dan kelangsungan hidup penduduk di dalamnya. 

Perkampungan Petempen, Semarang merupakan salah satu perkampungan yang berada di 

kawasan perkotaan di Semarang. Kondisi sosial masyarakat di perkampungan Petempen mengalami 

masa transisi akibat adanya apartemen Mutiara Garden, yang berdampak adanyapenduduik 

pendatang. Adanya penghuni apartemen sebagai salah satu bagian yang tinggal di Kampung 

Petempen berkaitan dengan pemanfaatan dan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan Kampung 

Petempen. 

Kondisi sosial dan eknomi antara penghuni apartemen dengan masyarakat Kampung 

Petempenjuga mempengaruhi tingkat kebutuhan terkait dengan sarana dan prasarana lingkungan 

hunian. Kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi gaya hidup baik masyarakat Kampung Petempen 

dan penghuni Apartemen Mutiara Garden berperan dalam kebutuhan- kebutuhan sarana dan 

prasarana yang memang diperlukan dalam mendukung aktivitas. Kondisi tersebut juga mempengaruhi 

pemenuhan sarana dan prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh  kepentingan salah satu 

keompok masyarakat saja.  

Penelitian ini menghasilkan adanya diskripsi kebutuhan sarana dan prasarana bersama yang 

antara masyarakat kampung Petempen dan penghuni Apartemen Mutiara Graden sesuai dengan 

karakteristik masing- masing kelompok masyarakat. Temuan studi terkait dengan kebutuhan 

prasarana lingkungan antara masyarakat Kampung Petempen dengan penghuni Apartemen Mutiara 

Garden terkait dengan prasarana jalan, drainase dan sistem pengelolaan sampah. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa keterkaitan kebutuhan prasarana bersama terletak pada prasarana yang 

memang berasal dari pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan tidak ditemukan keterkaitan 

kebutuhan sarana dimana masyarakat kampung dan penghuni apartemen memiliki cara sendiri dalam 

memenuhi kebutuhan sarana masing- masing. 
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