
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan

dan perkembangan suatu Negara. Kegiatan pembangunan tersebut dapat

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat sehingga tercipta masyarakat

yang adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa yang tercantum dalam pancasila dan

undang undang 1945. Pembangunan skala nasioanal harus diawali terlebih dahulu

dari pembangunan secara regional dan menyeluruh. Jakarta sebagai ibu kota Negara,

memiliki ciri tersendiri yang berbeda dari wilayah lainnya dalam masalah

pembangunan terutama dalam masalah infrastruktur. Jakarta merupakan daerah yang

menjadi pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Berbagai kegiatan

dari segala aspek yang terpusat ini membuat masyarakat di Jakarta Dalam

kehidupannya memerlukan banyak pelayanan seperti listrik, air, sanitasi, telepon,

pendidikan, kesehatan, pemukiman hingga angkutan umum. Oleh sebab itu, kota

Jakarta memerlukan pengelolaan, pengaturan dan penanganan yang matang agar

semua kegiatan berlangsung dengan baik. Masyarakat Jakarta, yakni sebagai

masyarakat perkotaan, merupakan masyarakat urban yang cenderung lebih modern

baik dalam kebutuhan sehari-hari maupun gaya hidupnya. Kemoderenan tersebut juga

dipengaruhi oleh globalisasi yang mewabah di seluruh dunia. Pengaruh globalisasi ini

secara natural membentuk kota dan masyarakat perkotaan di Indonesia untuk
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memiliki standar seperti kota dan masyarakat kota pada umumnya seperti di Negara-

Negara maju lainya.

. Sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, pemukiman dan hiburan, Jakarta

sudah dipenuhi oleh bangunan, manusia hingga kendaraan padahal kegiatan dan

aktivitas masyarakat perkotaan terbilang dinamis sehingga masyarakat menjadi sulit

bergerak dalam lingkungan perkotaan yang demikian. Pesatnya perkembangan kota

pun diiringi oleh mobiltas masyarakatnya. Akan tetapi, nyatanya masalah kemacetan

menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan dan masih terjadi di Kota Jakarta.

Selain itu populasi kendaraan pribadi yang tinggi, ketertiban lalulintas yang minim

dan beberapa faktor lain nya membuat Jakarta semakin dilanda kemacetan. Kondisi

transportasi yang tidak mumpuni di Indonesia juga diakibatkan oleh menumpuknya

kendaraan prinadi. Masyarakat minim kesadaranya untuk menggunakan angkutan

umum tapi hal ini juga terbilang wajar akbibat fasilitas angkutan umum yang tidak

memadai mulai dari segi kenyamanan, ketepatan, kebersihan hingga keamanan1

Kondisi kemacetan yang demikian ditambah kedinamisan masyarakat Ibu Kota dalam

bergerak, tentu membutuhkan sarana yang efektif dan efisien agar sesuai dengan

kebutuhan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Untuk menunjang

mobilitas masyarakat kota Jakarta tersebut, fasilitas transportasi menjadi hal yang

penting dan layak untuk diperhatikan.Infrastruktur dan fasilitas transportasi

merupakan sector pendahulu yang harus disediakan lebih dahulu, karena dibutuhkan

1 Nidhaan Khafian, The efforts of Handling Transportations Problems in DKI Jakarta Through
Sustainable Transportation Policy, International Journal of Administrative Science and
Organization volume 20 Nomor.3 (September 2013): 180 - 185
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untuk memenuhi kegiatan sector-sektorlainnya (misalnya perdagangan, perindustrian,

pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lainnya)2.

Transportasi nasional yang efektif dan efisien diharapkan mampu mendukung

terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh dan wawasan nusantara.Kondisi

Transportasi dalam SITRANAS No.KM 49 tahun 2005 digambarkan melalui

penilaian kinerja setiap moda meliputi 14 macam, yaitu (1) keselamatan, (2)

aksesbilitas, (3) keterpaduan, (4) kapasitas, (5) teratur, (6) lancer dan cepat, (7)

mudah dicapai, (8) tepat waktu, (9) nyaman, (10) tariff, (11) tertib, (12) aman, (13)

polusi tendah, dan (14) efisen3. Akan tetapi keberadaan fasilitas transportasi di

Jakarta masih jauh dari standar penilaian tersebut.Sehingga dibutuhkan alternative

fasilitas transportasi lainnya.Sampai saat ini sudah terdabat berbagai macam jenis

transportasi umum. Mulai dari Busway hingga Commuter line. Sistem ini tidak hanya

terdapat di Jakarta tapi juga menghubungkan dengan beberapa wilayah regional yaitu

Depok, Tanggerang, Bogor dan Bekasi. Namun nyatanya keberadaan berbagai

angkutan umum tersebut, masih tidak membantu Jakarta untuk aman dari kemacetan.

Dengan kondisi yang demikian, Pemerintah kota Jakarta tetap mengupayakan

pengembangan transportasi Jakarta dan penyelesaian masalahnnya dengan berbagai

kebijakan-kebiakan dan strategi-strategi yang sudah diterapkan maupun yang sedang

dirancang.

2
Sakti Adji Adisasmita, Transportasi dan Pengembangan wilayah, Yogyakarta: Graha ilmu (2011)
ha.l 67

3
Adisasmita Rahardjo, Manajemen Pembangunan Transportasi, Yogyakarta: Graha ilmu (2014) hal.53
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta,

merupakan dokumen perencanaan daerah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta.

adapun visi dari RPJMD Jakarta adalah : “Jakarta Baru, kota modern yang tertata

rapi, menjadi tempat hunian yang layak danmanusiawi, memiliki masyarakat yang

berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public”

Adapun misi dari RPJMD Jakarta adalah :

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan

rencana tata ruang wilayah

2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun

seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain lain

3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang public yang layak serta terjangkau bagi

warga kota

4. Membangun pemerintah yang bersih dan transparan serta berorientasi pada

pelayanan public.

misi RPJMD nomor 2 menjelaskan mengenai tujuan Jakarta yang bebas dari

masalah kemacetan, untuk mencapai misi tersebut pemerintah Kota Jakarta

mengupayakan penyelesaian masalah kemactetan seperti yang tercantum dalam

strategi RPJMD Jakarta yaitu pemantapan dan Pengembanagn Sistem Transportasi

Kota Berbasis Angkutan Umum Masal. Strategi ini dimaksudkan untuk mengatasai

permasalahan kemacetan yangsudah semakin parah dengan memfokuskan pada

peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan angkutan umum dan pengembangan
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sistem angkutan umum massal untuk melayani pergerakan orang dan barang. Strategi

operasional meliputi: i) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung, ii)

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal, iii) Penataan Pelayanan Angkutan

Umum, iv) Restrukturisasi Pelayanan Angkutan Umum, v) Pengendalian dan

Keselamatan Transportasi, vi) Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi

yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas dan

vii) Penataan sistem perparkiran4.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki Kebijakan Transportasiyang

tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola

Transportasi Makro pasal 6 ayat 1 yaitu5 :

Untuk pelaksanaan pengembangan sistem angkutan umum missal sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a) Jaringan Bus Priority

b) LRT

c) MRT

Dinas perhubungan Jakarta juga telah memiliki rencana strategis 2013-2017

yang dibuat berdasarkan dari rujukan RPJMD DKI Jakarta 2013-2017. Tujuan dari

rencana srategis tersebut adalah Meningkatkan infrastruktur dan menambah sarana

transportasi umum perkotaan sebagai upaya utama dalam mengatasi permasalahan

4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

2013-2017
5 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor. 103 tahun 2007 tentang Pola

Transportasi Makro
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kemacetan lalu lintas. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Jakarta

memiliki strategi untuk mengembangkan sistem angkutan umum masal dengan

kebijakan untuk membangun Sistem Angkutan Umum Massal berbasis Rel melalui

pembangunan MRT koridor utara-selatan tahap I (Lb Bulus - Bunderan HI),

pembangunan sebagian MRT koridor selatan-utara tahap II (Bunderan HI –Kampung

Bandan), dan Persiapan pembangunan MRT koridor barat-timur6.

MRT adalah Mass Rapid Transityaitu angkutan cepat terpadu dimana

merupakan sebuah sistem transportasi transit cepat berbasis rel. Pembentukaan PT

Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) yang berbentuk badan hukum

Perseroan Terbatas, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta No 3 tahun 2008. Berdiri pada tanggal 17 Juni 2008 dan secara mayoritas

sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup kegiatan

perseroanya juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta No 3 tahun 2008 pasal 2, meliputi7 :

a) Penyelenggaraan prasarana perkeretaaapian umum perkotaan yang meliputi :

Pembangunan prasarana, pengoprasian prasarana, perawatan prasarana, dan

pengusahaan prasarana MRT

b) Penyelenggaraan sara perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi :

Pembangunan sarana, pengoprasian sarana, perwatan sarana, dan pengusahaan

sarana MRT

6
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.3 tahun 2008 Tentang Pembentukan
BUMD PT MRT Jakarta
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c) Pengembangan dan pengelolaan property/bisnis di stasiun dan kawasan

sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya

Jalur MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih ±110.8 km, yang

terdiri dari Koridor Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus - Kampung Bandan)

sepanjang ±23.8 km dan Koridor Timur – Barat sepanjang ±87 km. Pembangunan

koridor selatan – utara dari lebak bulus sampai kampong bandan dilakukan dengan

dua tahap :

a) Tahap 1 yang akan dibangun terlebih dahulu menghubungkan Lebak Bulus

sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15.7 km dengan 13

stasiun (7 stasiun Layang dan 6 stasiun bawah tanah) ditargetkan mulai

beroprasi pada tahun 2018

b) Tahap 2 akan melanjutkan jalur Selatan – Utara dari Bundaran Hotel

Indonesia ke Kampung Bandan sepanjang 8.1 km yang akan mulai dibangun

sebelum tahap 1 mulai beroprasi dan ditargetkan beroprasi 2020. Adapun

studi kelayakan untuk tahap ini sudah diselesaikan.Sedangkan untuk koridor

Timur – Barat ini sedang dalam studi kelayakan. Koridor ini paling lambat

beroprasi 2024 – 2027.
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Gambar 1.1

Lokasi stasiun MRT Jakarta

Sumber:MRTJakarta.com

Adapun sistem kontruksi yang digunakan MRT Jakarta adalah:

a) Konstruksi Layang (Elevated Section)

Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang

(Elevated) yang membentang ±10 km; dari wilayah Lebak Bulus hingga

Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 Stasiun Layang, yaitu Lebak

Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan

Sisingamangaraja. Sementara Depo kereta api dibangun di area Lebak Bulus,

berdekatan dengan stasiun awal/akhir Lebak Bulus. Seluruh stasiun

penumpang dan lintasan dibangun dengan struktur layang yang berada di atas

permukaan tanah, sementara Depo kereta api dibangun di permukaan tanah

(on ground).Tipe struktur layang yang akan digunakan adalah Tiang Tunggal
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(Single Pier) pada bagian bawah serta Gelagar Persegi Beton Pracetak

(Precast Concrete Box Girder) pada bagian atas. Ketinggian gelagar dari

permukaan jalan telah memperhitungkan persyaratan minimal jarak bebas

vertikal (vertical clearance) 5,0 meter sesuai peraturan yang berlaku untuk

jalan perkotaan

b) Konstruksi Bawah Tanah (Underground)

Konstruksi bawah tanah (Underground) MRT Jakarta membentang ±6 km,

yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan enam stasiun MRT

bawah tanah, yang terdiri dari Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir,

Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia. Metode pengerjaan

konstruksi bawah tanah menggunakan TBM (Tunnel Boring Machine) tipe

EPB (Earth Pressure Balance Machine.

Satu rangkaian kereta MRT akan terdiri dari 6 gerbong, dengan kapasitas

penumpang sekitar 200 orang per gerbong. Dengan ini, satu kereta dapat memuat

sekitar 1200 penumpang dalam satu waktu.Kecepatan maksimum kereta adalah 100

km/jam.Sistem operasi kereta MRT akan menggunakan sistem ATO (Automatic

Train Operation), dimana perjalanan kereta diatur secara otomatis sehingga tugas

masinis haya menutup dan membuka pintu serta menekan tombol start awal kereta.

Untuk mencegah terjadinya tabrakan antar kereta, kereta MRT akan dilengkapi

dengan sistem ATP (Automatic Train Protection). Adapun visi dan misi dari MRT

Jakarta adalah:
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a) Visi

Untuk menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan, yang berkomitmen

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas,

pengurangan kemacetan dan pengembangan sistem transit perkotaan

b) Misi

1. Pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman,

terpercaya dan nyaman

2. Menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan

transit perkotaan ternama

3. Membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan,

menginspirasi dan memotivasi tenaga kerja kami

Untuk melaksnanakan pembangunan secara tepat, efektif dan efisien,

dibutuhkan kredibelitas dari sumberdaya manusia masyarakat itu sendiri, dan kualitas

aparatur pemerintahan. Pembangunan daerah merupakan tugas yang terbebankan

pada seluruh masyarakat di daerah. Pembangunan di daerah tidak hanya dimonopoli

oleh pemerintah kabupaten atau kota saja, melainkan juga tugas dari masyarakat

untuk mengarahkan, menentukan dan mengontrol proses pelaksanaan pembangunan

daerah itu sendiri. Begitupun dengan pembangunan MRT sebagai salah satu bentuk

dari kebijakan publik, dimana peran masyarakat adalah hal yang penting. Kebijakan

public yang partisipatif dapat terbangun secara efektif manakala antara yang

memerintah dan yang diperintah sama-sama memiliki kemampuan dan kemauan
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untuk mengusahakan terbangunnya sistem yang tidak hanya jelas dalam

perumusannya, tetapi juga pasti dalam perwujudannya. Dengan kata lain, kebijakan

public yang partisiatif mensyaratkan terbangunnya strong state dan strong society

secara beriringan8. Konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat

dapat memberikan beberapakeuntungan antara lain9.

a) Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga kelestarian

hasilpembangunan tersebut lebih terjamin

b) Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai

fasilitatorsedangkan inisiatif berasal dari masyarakat.

Proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan MRT , tidak selalu

berjalan mulus. Salah satu nya adalah masalah pembebasan lahan. Di Jakarta Selatan

tempat koridor tahap satu dibangun, ada 613 petak bidang dengan luas 138.854 meter

persegi yang harus dibebaskan untuk proyek MRT. Bidang lahan itu terbentang mulai

Jalan Panglima Polim hingga Lebak Bulus. Pembebasan lahan rata-rata dibutuhkan

untuk area tiang, stasiun, dan depo MRT10. Dengan area jalur MRT yang luas dan di

bangun di kota yang padat, secara otomatis MRT membutuhkan pengadaan ruang.

Tentunya hal ini melibatkan masyarakat setempat selaku pemilik tanah dan

bangunan. Selain itu, penutupan jalur sepanjang 300 meter di Jalan Fatmawati,

8 Muchlis Hamdi, Keijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi, Bogor: Ghalia Indonesia (2014)
hal. 148

9 Teraik Kogoya-Benu Olfie-Olly Esry Laoh, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan
Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya- Papua, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Voleme
15 Nomor 2 (juni 2015)

10 https://m.tempo.co/read/news/2016/01/04/083732706/pembebasan-lahan-mrt-di-jakarta-selatan-
tinggal-10-persen diakses pada tanggal 21 april pukul 18.10
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Jakarta selatan juga akan memepengaruhi masyarakat yang sehari hari melalui jalan

tersebut, terlebih lagi bagi para pelaku bisnis yang berada di jalan tersebut. Penutupan

ini berlaku selama 6 bulan dari 4 Februari 2017 hingga 11 agustus 2017. Walaupun

sudah dilakukan sosialisasi nyatanya seperti permaslahan penggunaan lahan dan

beberapa maslah lainya masih sering terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat,

sulitnya bekerjasama dengan masyarakat akan memeperlambat proses pembangunan

MRT itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Irma Purnamasari dalam penelitiannya

mengenai studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di

sukabumi, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan dipengaruhi oleh faktor11:

a) Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan

b) Adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan

karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses yang lebih

tinggi

c) Terbatasnya jumlah aparat dan kader pembangunan yang bertugas

mengkomunikasikan informasi mengenai perencanaan pembangunan kepada

masyarakat.

d) Waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan relatif pendek sehingga

tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan

11Irma Purnamasari, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan
Cibadak Kabupaten Sukabumi, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (2008)
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Keberadaan MRT sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam

pembangunan infrastruktur transportasi adalah hal yang harus diupayakan bersama

antara seluruh stakeholders terkait. Dan prosesnya melibatkan semua stakeholders

secara berkesinambungan dan proporsional. Masyarakat selaku stakeholders utama

(primer) dan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan, seharusnya

berpartisipasi secara aktif dalam segala kegiatan kebijakan pemerintah tak terkecuali

pembangunan MRT Jakarta ini. Tujuan-tujuan perencanaan pembangunan seperti

telah dikemukakan terdahulu akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan

berbagai kebijaksanaan, dan program-program pembangunan yang konsisten dan

berdasar sistem prioritas yang tajam. Namun demikian berhasilnya pencapaian

tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada

umumnya. Keterlibatan ini disebut juga sebagai partisipasi.Partisipasi masyarakat

merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan dan pengembangan

nya memerlukan waktu, sumberdaya, pemahaman dan ketekunan. Selain itu,

partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat secara

sukarela, selain juga merupakan gambaran dari pengukapan dan pengakomodasian

gagasan, pengetahuan, dan keterampilan mereka.Keterlibatan aktif atau partisipasi

masyarakat trsebut dapat berarti menjadi 312 :

1. Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan

pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung

12
BintoroTjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung (1979).Hal. 206
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dalam proses politik tetapi juga dalam proses social hubungan antara

kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Paling sedikit suatu

recana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat.

2. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan

dalam mobilisasi sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produkif

yang serasi, pengawasan social atas jalannya pembangunan dan lain-lain.

3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara

berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan golongan

masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatan nya dalam bentuk

kegiatan produktif mreka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan

pembinaan tertentu

Dari 3 keterlibatan tersebut masyarakat sudah seharusnya ikut berperan dalam

pembangunan sehingga masyarakat pun ikut berproses, terlebih dalam Proyek MRT

ini masyarakat yang nanti akan merasakan dampaknya baik dampak yang positif

maupun yang negative. Sehingga masyarakat tidak hanya menerima hasil atau output

saja. Masyarakat sudah seharusnya berpartisipasi sdalam pembangunan ini sesuai

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentag perkeretaapian

pasal 172 yang berbunyi bahwa Masyarakat berhak13 :

13
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
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a) memberi masukan kepada Pemerintah, Penyelenggara Prasarana

Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam rangka

pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian

b) mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar

pelayanan minimum dan

c) memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perkeretaapian

dan pelayanan perkeretaapian

Dari ketentuan tersebut diharapkan masyarakat mengetahui peran dan hak nya

sebagai masyarakat sehingga nanti nya akan timbul rasa tanggung jawab dalam

masyarakat baik dalam menjaga, merawat atau pun menaati regulasi-regulasi.Dalam

kasus ini masyarakat yang paling banyak terlibat adalah masyarakat yang berada

didaerah Lebak Bulus sebagai area pembanguan koridor MRT Tahap 1 dan sebagai

area yang pertama memulai pembangunan. Berbagai penelitian mengungkapkan

pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. seperti yang diungkapkan

oleh Muhammad Tufiqullah dalam penelitian nya mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.

Partisipasi bukan hanya sekedar hak tetapi juga tapi juga tanggung jawab shingga

membuahkan kerjasama yang tinggi antara pemerintah, lembaga dan

masyarakat.keikutsertaan masyarakat juga menjadi instrument terselenggaranya

pemerintahan yang responsive dan akuntabel. Fakta telah menunjukan bahwa

berbagai kegiatan yang diusung desa menjadi sangat dekat dengan aspirasi
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masyarakatnya dan mendapat dukungan partisipasi yang signifikan. Tidak kalah

penting, kegiatan-kegiatan tersebut juga diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat

sehingga mendorong akuntabilitas dan transparasi pada taraf pelaksanaanya14.

Disini peneliti akan meneliti partisipasi masyarakat di kelurahan Lebak Bulus,

dimana sebagai lokasi pembangunan MRT pertamakali dilaksankan.. Selain itu

peneliti juga akan meneliti persepsi dari masyarakat mengenai pembangunan MRT

yang sedang dilaksanakan dan menganalisis pengaruhnya terhadap pembangunan

MRT itu sendiri. Dengan permasalahan diatas penulis mengangkat judul, penelitian

ini akan membahas tentang :“Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Pembangunan Mass Rapid Transit

(MRT) di rute Koridor Selatan – Utara Tahap1, Lebak bulus, Jakarta Selatan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan,

yaitu:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap Pembangunan infrastruktur

dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta?

2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadapPembangunan infrastruktur

dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta?

14
Muhammad Taufiqullah, Faktor-faktor yang memepengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan Infrastruktur jalan desa studi kasus program desa pembangunan dan oprasional
desa di kabupaten lampung timur, Bandung : Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung
(2008)
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3. Apakah persepsi dan partisipasi bersama-sama mempengaruhi Pembangunan

Infrastruktur dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasakan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini

dititikberatkan pada:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembangunan Infrastruktur

dalam Proyek pembangunan MRT di Jakarta

2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan

infrastruktur dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta

3. Untuk mengetahui apakah persepsi dan partisipasi masyarakat dapat

berpengaruh terhadap Pembangunan pembanguan Infrastruktur secara

bersama – sama

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian

ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian serupa dan

dapat memberi sumbangan bagi kajian studi ilmu politik di Indonesia

khususnya tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur. Selain itu, signifikansi akademis dari penelitian ini adalah untuk
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memperkaya khasanah keilmuan yang telah ada, khususnya di dalam ilmu

politik

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih

sadar tentang pentingnya pembangunan infrastruktur terutama transportasi

dan turut berpartisipasi dalam mewujudkanPembangunan Infrastruktur

3. Manfaat Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat terutama masyarakat Jakarta Selatan, Kelurahan Lebak Bulus

tentang peran masyarakat selaku bagian dari Stakeholders

dalamPembangunan Infrastruktur.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partisipasi

partisipasi adalah suatu proses melalui mana masyarakat mempengaruhi dan

berbagi kontrol terhadap inisiatif pembuatan,pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan

public, termasuk berbagi kontrol terhadap sumberdaya yang memengaruhi

mereka15.Sedangkan menurut koentjaraningrat (1994) dalam kaitanya dengan

pembangunan terdapat dua pengertian mengenai partisipasi yakni: pertama,

partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas- aktivitas dalam

proyek-proyek pembangunan khusus, dan kedua, patisipasi sebagai individu di

15 Muchils Hamdi,Kebijakan public: proses,analisis,dan partisipasi., Bogor:Ghalia Indonesia (2014).
Hal.150
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luar aktivitas dalam pembangunan, partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan

seseorang atau masyarakat dalam suatu pembangunan16.

Tipe - Tipe Partisipasi

Sebagai suatu bentuk keterlibatan dalam suatu isu atau proses tertentu.

Partisipasi dipahami memiliki jenis yang bervariasi.Dalam hal ini Brinkerhoff &

Crosby menyatakan 5 (lima) tipe partisispasi, yang mencakup keberbagaian

informasi, konsultasi, kolaborasi, pembuatan keputusan bersama, dan

pemberdayaan. Adapun pendapat Brinkerhoff &Crosby sebagai berikut17:

1. Information-sharing: one way information flows. Information-sharing

serve to keep actor informed, to provide transparency, and build

legitimacy.

2. Consultation: two-way information flows and exchange of views.

Consultation involves sharing information and gamering feedback and

reaction.

3. Collaboration:joint activities in wich the initiator invites other group to

be involved but retains decision making authority and control.

4. Joint decision-making: collaboration where there is shared control over

decisions made

16 Ainur Rochman dkk, partisipasi warga dalam pembangunan dan demokrasi, program sekolah
demokrasi bekerja sama dengan averroes press,(2012) Hal. 46

17 Muchils Hamdi,Kebijakan public: proses,analisis,dan partisipasi,(Bogor:Ghalia Indonesia

(2014)Hal.152
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5. Empowerment: transfer of control over decision-making, resources, and

activities from the initiator to other stakeholders.

Tingkatan Partisipasi

Adalah Sherry R Arnstein (1969) yang membuat skema tingkatan partisipasi

masyarakat dalam memutuskan kebijakan, diantaranya adalah kontrol warga

Negara (citizen kontrol): pada tataran ini public berwenang memutuskan,

melaksanakan, mengawsi pengelolaan sumberdaya. Setelah itu delegasi

kewenangan (delegate power): kewenangan masyarakat lebih tinggi dari

penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan

dengan kemitraan (partnership): ada keseimbangan kekuatan relative antara

masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil

keputusan bersama-sama18

18 Ainur Rochman dkk, partisipasi warga dalam pembangunan dan demokrasi, program sekolah
demokrasi bekerja sama dengan averroes press (2012) hal. 47
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Gambar 1.2

tingkatan partisipasi menurut arnstein

Sumber :Ainur Rochman, 2012

Model Perencanaan Atas Definisi Partisipasi Rakyat

1. mechanistic Planning Model

Atau dikenal sebagai social engineering model.model ini melihat fungsi

perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah suatu keadaan. Dalam

model ini perencana pembangunan berfungsi sebagai seorang ahli teknik yang

bertugas membuat Blue Print atau cetak biru perubahan itu serta menciptakan

upaya yang dapat membuat masyarakat mengikuti pola-pola perubahan yang

dirancang oleh para perencana , maka dalam model ini dikenal dua hal yakni

petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk Teknis (Juknis).

Citizen Control

Delegated Power

Partnership

Informing

Consultation

Manipulation

Therapy

Placation

Citizen Power

Nonparticipation

Tokenism
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2.Human Action Planning Model.

Menekankan peranan perencanaan sebagi usaha untuk mensistemasi aspirasi

pembangunan yang ada dalam masyarakat dan menyusunya dalam dokumen

tertulis, yakni rencana pembangunan di suatu wilayah.Moel ini melihat bahwa

lingkungan suatu perencanaan atau masyarakat merupakan sesuatu yang

“turbulent” atau penuh dengan nilai social – budaya yang dinamis. Dengan

kata lain model ini melihat bahwa masyarakat merupakan sistem yang

mandiri. Olehkarena nya perencanaan bukan bertujuan memanipulsi sistem

menjadi sub sistem yang tergantung pada suprasistem, melainkan lebih

bertujuan untuk menimbulkan keserasian antara kedua sistem, yakni sistem

mikro dan makro19

1.5.2 Persepsi

Kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik

lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak

itu pula individu secara lagsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai

saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya, dan

hal ini berkaitan dengan persepsi. Persepsi adalah proses dimana kita

mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus didalam lingkungan.20 Terdapat

juga pengertian bahwa persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif

19 Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta: Kanisius (1995) Hal.222
20 Rita L. Atkinson dan Richard C.Atkinson, pengantar psikologi edisi ke-8, Jakarta: erlangga (1977)

Hal.201
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dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenainya,

tetapi juga ia sebagaikeseluuruhan dengan pengalaman pengalamannya,

motivasinya dan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut21. Dengan

persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga

keadaan diri sendiri (Davidoff,1981)

Perbedaan Persepsi

Karena banyak fator yang mempengaruhi persepsi social dan faktor – faktor

itupun tidak tetap, melainkan selalu berubah – ubah, maka sering kali terjadi

perbedaan persepsi antar satu orang dengan orang lain, atau satu kelompok

dengan kelompok lain. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan persepsi antar

individu dan antar kelompok adalah sebagai berikut22:

1. Perhatian

Karena keterbatasan daya serap manusia akan rangsangan yang ada, maka

manusia hanya dapat memusatkan perhatian pada satu atau dua objek saja

2. Set

Set (mental set) adalah kesiapan mental seseorang untuk menghadapi suatu

rangsangan yang akan timbul dengan cara tertentu.

21 Saparinah Sadli, Persepsi Social Mengenai Perilaku Menyimpang, Jakarta: Program Pascasarjana,
Universitas Indonesia (1976)

22 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada (2012) Hal.
103
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3. Kebutuhan

Kebutuhan – kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang,

akan memengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian, kebutuhan –

kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

4. Sistem nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula terhadap

persepsi. Suatu eksperimen di amerika serikat (Bruner & Godman, 1947

dalam Barker, Rieden & Wapner, 1974) menunjukan bahwa anak – anak

yang berasal dari keluarga miskin mempersepsi mata uang logam lebih besar

daripada ukuran yang sebenarnya. Gejala ini tidak terdapat pada anak – anak

yang berasal dari keluarga kaya.

5. Tipe tipe kepribadian.

Tipe kepribadian juga akan mempengaruhi persepsi. Misalnya frida dan linda

bekerja di satu kantor yang sama dibawah satu orang atasan yang sama. Frida

bertipe tertutup (introvert) dan pemalu, sedangkan linda lebih terbuka

(extrovert) dan percaya diri. Sangat mungkin frida akan mempersepsi

atasanya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi, sementara buat

linda bosnya itu orang biasa saja yang dapat diajak bergaul seperti orang

biasa lainya.
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6. Gangguan kejiwaan

Sebagai gejala normal, ilusi berbeda dengan halusinasi dan dan delusi, yaitu

kesalahan persepsi pada penderita gangguan jiwa.

Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan Sebagai Berikut. Objek

menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses

stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik.

Stimulus yang diterima oleh indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses

ini disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah terjadilah proses diotak

sebagai pusat kesadaran. Proses ini merupakan proses akhir dari persepsi dan

merupakan persepsi yang sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat

diambil oleh individu dalam berbagai bentuk.

Keadaan menunjukan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus

saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh

keadaan sekitarnya23Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon

individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan

respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

Secara skematis hal tersebut dapat dikemukakan dengan gambar sebagai berikut

oleh Bimo Walgito

23Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum , Yogyakarta : Andi (2004) Hal. 91
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Gambar 1.3

Skema Pembentukan Respon dalam Persepsi

StStSt

St

RESPON

FiFiFiFi

Sumber : Bimo Walgito, 2004

St = Stimulus (Faktor Luar)

Fi = Faktor Intern (Faktor dalam, termasuk perhatian)

Sp = Struktur Pribadi Individu

Skema tersebut memberi gambaran bahwa individu menerima menerima

bermacam macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua

stimulus yang mengenainya, dan disini berperannya perhatian. Sebagai akibat

stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan

memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut. Lalu menurut Bimo

Walgito skema tersebut dilanjutkan sebagai berikut

SP
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L S O R L

L = Lingkungan

S = Stimulus

O = Organisme atau Individu

R = Respon atau Reaksi

1.5.3 Pembangunan Infrastruktur

Sistem Infrastruktur dapat didefinisakn sebagai fasilitas-fasilitas atau

struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan

dibutuhkan untuk berfungsinya sistem social dan sistem ekonomi masyarakat

(grigg, 2000)24. Definisi lainya oleh American public works association (stone,

1974) adalah sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dkembangkan atau dibutuhkan

oleh agen-agen public untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air,

tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan, similar untuk

memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social25.

Pengelolaan Infrastruktur Transportasi Perkotaan

Pengelolaan infrastruktur perkotaan yang terkait dengan sistem transportasi

dimaksud untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan

moda transportasi lain di wilayah perkotaan ataupun dengan jaringan transportasi

24 Robert J Kodoatie dan Roestam Sjarief, Tata Ruang Air, Yogyakarta: Andi 2010) Hal. 487
25 ibid



28

jalan yang menghubungkan seluruh wilayah perkotaan,pengelolaan yang

dimaksud meliputi beberapa aspek :

a. Subsistem manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan yang terdiri dari kegiatan

penetapan jaringan transportasi jalan primer dan sekunder, perlengkapan

jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan.

b. Subsistem manajemen angkutan orang yang terdiri dari kegiatan penetapan

jaringan angkutan umum meliputi trayek, wilayah operasi, pengendalian

jumlah kuota armada, mekanisme perizinan, pengaturan kendaraan tidak

bermotor

c. Subsistem manajemen angkutan barang yang terdiri dari kegiatan penetapan

jaringan lintas angkutan barang khusus, barang berbahaya, angkutan alat

berat, peti kemas, uji teknik dan laik jalan, dan dispensasi jalan

d. Subsistem manajemen simpul/terminal transportasi jalan yang terdiri dari

kegiatan penetapan lokasi terminal angkut penumpang, terminal angkutan

barang, pangkalan dan tempat peristirahatan (rest area)

e. Subsistem jaringan transportasi jalan rel kereta api perkotaan26

Kebijakan Transportasi Dilihat dari Pendekatan Penyususnan

1. Terkoordinasi , diartikan bahwa kebijakan transportasi meliputi transportsi

darat, laut dan udara dirumuskan oleh instansi dan lembaga secara bersama

26 Ferry Anggoro Suryokusumo, Pelayanan Public dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan,
Yogyakarta: Sinergi Publishing (2008) Hal.126
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sama, saling menunjang dan saling melengkapi untuk mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.

2. Terkonsolidasi, dimaksudkan adalah penggunaan kapasitas fasilitas (prasarana

dan sarana) transportasi yang tersedia dilakukan secara maksimal, untuk

mewujudkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.

3. Tingkat pemanfaatan kapasitas ( utilisasi) bergantung pada jumlah pengguna

jasa transportasi dan besarnya kapasitas pada jumlah pengguna jasa

transportasi dan besarnya kapasitas transportasi yang tersedia. Tingkat

utilisasi fasilitas transportasi selain berpengaruh terhadap aspek operasional

transportasi, berpengaruh pula terhadap aspek finansial perusahaan. Tingkat

utilisasi yang rendah, berarti tingkat opreasional rendah, menghasilkan

penghasilan usaha yang rendah pula.

4. Tersinkronisasi, berarti jumlah dari kapasitas muat sarana transportasi yang

disediakan harus di sesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan jasa

transportasi. Tersinkronisasi berarti pula untuk pelayanan trayek yang

memiliki volume lalu lintas yang besar (trayek gemuk) maka penempatan

sarana transportasi besar adalah merupakan langkah yang tepat. Sebaliknya

untuk trayek kurus, agar ditempatkan sarana transportasi berukuran kecil, agar

supaya pelayanan transportasi menjai serasi dan tersinkronisasi.
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5. Terintegrasi, artinya pelayanan transportasi secara keseluruhan terselenggara

secara terpadu sebagai suatu kesisteman, pelayanan transportasi terselenggara

secara komprehensif baik antar sub sector transportasi

6. Berimbang. Diartikan bahwa pelayanan transportasi diselenggarakan ke

seluruh wilayah, bukan terbatas pada pulau – pulau yang banyak

penduduknya, bukan hanya melayani transportasi di kota-kota besar, bukan

hanya di sediakan di wilayah-wilayah yang berkembang/maju dan

mengabaikan wilayah-wilayah terisolasi, terpencil, teritnggal dan terbatas.

Pelayanan transportasi harus di sediakan secara berimbang dan merata ke

seluruh wilayah27.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pembangunan adalah suatu usaha perubahan yang berencana yang tanpa akhir

dan melalui tahapan tahapan dalam rangka pembinaan bangsaPembangunan

infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan sudah sejak lama diketahui,

bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam

menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan,

pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur

merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di

berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah di

Indonesia, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik

27 Sakti Adji Adisasmita, Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah, Yogyakarta: Graha Ilmu
(2012) Hal. 50
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ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur

yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan

pertumbuhan ekonomi masyaraktanya. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang

kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial seperti

penolakan dari masyarakat terhadap infarastruktur yang telah terbangun.Salah satu

aspek penting dalam pembangunan adalah pembangunan di bidang fisik dan sosial.

Hal Ini dapat diwujudkan melalui perbaikan fasilitas infrastruktur yang ada. Dimana,

infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur seperti halnya sarana jalan keberadaannya merupakan modernisasi

bangsa yang penyediaannya merupakan salah satu aspek penting guna meningkatkan

kelancaran produktivitas sektor produksi dan yang tak kalah pentingnya infrastruktur

jalan ini juga dapat berperan sebagai pendukung dalam menciptakan dan

meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Dalam penelitian ini kerangka berfikir dari penelitian persepsi dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 1.4
Kerangka Teori

1.7 Variabel Penelitian

Varian-varian penelitian dapat enuntun peneliti dalam menyelesaikan

penelitian secara sistematis. Dengan mengkaji sejauhmana variabel independent

mempengaruhi variabel dependen.

1. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi suatu

keadaan dalam sebuah penilitian. Dalam penelitian ini persepsi dan partisipasi

masyarakat merupakan variabel bebas. Persepsi dan partisipasi masyarakat

menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini. Penelitian yang

membahas tentang persepsi dan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur menunjukkan bahwa penelitian ini memfokuskan bagaimana

peran masyarakat dalam mempengaruhi pembangunan.

MRT
Penaganan masalah

kemacetan

Regulasi-regulasiKebijakan-kebijakan

Proses pembangunan

MRT

Teori
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2. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini

pembangunan infrastruktur merupakan akibat dari terbentuknya sikap

masyarakat. Pembangunan infrastrukturyang merupakan variabel bebas yang

mampu memberikan dampak – dampak positif maupun negatif bagikehidupan

masyarakat.

Gambar 1.5
Variabel Penelitian

Keterangan :

X1= Persepsi Masyarakat

X2= Partisipasi Masyarakat

Y= Pembangunan Infrastruktur MRT

Persepsi masyarakat

(X1)

Partisipasi masyarakat

(X2)

Pembangunan

infrastruktur Proyek

MRT Jakarta
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1.8 Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu

keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam

pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya

keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko. Besar kecilnya

risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas.28Hipotesis merupakan jawaban

sementara terhadap pernyataan yang dikemukakan di dalam rumusan masalah

yang akan diuji kebenarannya dan dipakai seabagai petunjuk dalam pengumpulan

data yang diperlukan dalam skripsi ini, hipotesis yang penulis ajukan adalah

sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur

MRT di kelurahan Lebak Bulus

H2 : Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

infrastruktur MRT di kelurahan Lebak Bulus

H3 : Persepsi dan partisipasi masyarakat secara bersama sama mempengaruhi

pembangunan infrastruktur MRT di Kelurahan Lebak Bulus.

1.9 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah mendefinisikan suatu konstruk dengan menggunajan

konstruk – konstruk lain atau dengan kata lain, definisi konsep marupakan makna

dari kata yang digunakan untuk menjelaskan variable dengan menggunakan

28Hasan Iqbal,Pokok-Pokok Materi Statistik 1,Jakarta: PT Bumi Aksara ( 2003).
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persamaan katanya29. Adapun definisi konsep variabel dalam penelitian – penelitian

ini adalah :

1. Persepsi masyarakat adalah proses dimana manusia mengorganisasi dan

menafsirkan pola stimulus ini dalam lingkungan.Menurut Saparinah Sadli

persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana yang

memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenainya, tetapi juga ia

sebagai keseluuruhan dengan pengalaman pengalamannya, motivasinya dan

sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut. Persepsi masyarakat

terutama dalam pembangunan dapat memberikan gambaran mengenai

pandangan masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Konsep persepsi

menurut sarlito w, banyak fator yang mempengaruhi persepsi social dan

faktor – faktor itupun tidak tetap, melainkan selalu berubah – ubah, maka

sering kali terjadi perbedaan persepsi antar individu dan kelompok seperti :

perhatian, set, kebutuhan, sistem nilai, tipe kepribadian dan gangguan jiwa.

2. Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses melalui mana masyarakat

mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif pembuatan,pelaksanaan,

dan evaluasi kebijakan public, termasuk berbagi kontrol terhadap sumberdaya

yang memengaruhi mereka. , konsep partisipasi menurut koentjaraningrat

dalam kaitanya dengan pembangunan terdapat dua pengertian mengenai

partisipasi yakni: pertama, partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam

29 William N Dunn,Pengantar Analisis Kebijakan Publik,Jakarta: Gadjah Mada University Press
(1998)
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aktivitas-aktivitas dalam proyek-proyek pembangunan khusus, dan kedua,

patisipasi sebagai individu di luar aktivitas dalam pembangunan, partisipasi

diartikan sebagai keikutsertaa seseorang atau masyarakat dalam suatu

pembangunan.

3. Infrastruktur Transportasi ditunjukan dalam bentuk (1) pertambahan

kecepatan (faster speed) dan (2) perbesaran kapasitas angkut (bigger

capacity). Infrastruktur juga merupakan hal yag lekat dalam pembangunan

baik perkotaan maupun daerah. Konsep infrastruktur menurut grigg , sebagai

fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-

instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem social dan

sistem ekonomi masyarakat.

1.10 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah konsep – konsep sosial yang sudah

diterjemahkan menjadi satuan yang lebih operasional, yakni variabel dan konstruk.

Definisi Operasional juga merupakan petunjuk pelaksanaan bagaimana cara

mengukur variabel. Definisi Operasional dapat digunakan untuk membantu peneliti

dalam menggunakan variabel yang sama. Operasionalisasi variabel penelitian

seluruhnya didasarkan pada keterangan dan informasi yang diminta dari responden

mengenai variabel-variabelvariabel penelitian yaitu persepsi masyarakat dan

partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.
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Tabel 1.1
Operasionalisasi konsep

Variab
el

Konseptual operasionalisasi Indikator Skor
Skala
Pengu
kuran

Persepsi
Masyarak
at

proses yang
aktif dimana
yang
memegang
peranan
bukan hanya
stimulus yang
mengenainya,
tetapi juga ia
sebagai
keseluruhan
dengan
pengalaman
pengalamanny
a, motivasinya
dan sikap-
sikap yang
relevan
terhadap
stimulus
tersebut

1. Persepsi
informasi dan
transparansi
pembangunan
MRT

2. Persepsi dampak
negatif akibat
pembangunan
MRT

3. Persepsi dampak
positif akibat
pembangunan
MRT

4. Persepsi
Keberlangsungan
MRT di masa
mendatang

Pandangan
masyarakat
mengenai
ketersediaan dan
keterbukaan
informasi
pembangunan MRT

Pandangan
Masyarakat
mengenai dampak
negatif yang timbul
akibat pembangunan
MRT dan dirasakan
baik secara langsung
maupun tidak
langsung

Pandangan
Masyarakat
mengenai dampak
positif yang timbul
akibat pembangunan
MRT dan dirasakan
baik secara langsung
maupun tidak
langsung

Pandangan
masyarakat
mengenai
operasionalisasi dan
keberlangsungan
MRT untuk
Masyarakat di Masa
mendatang

favorable:
pada

operasionalisasi
1,3 dan 4

Sangat Baik: 5

Baik : 4

Cukup : 3

Tidak Baik : 2

Sangat Tidak
Baik:1

Unfavorable:
Pada

operasionalisasi
2

Sangat Baik: 1

Baik : 2

Cukup : 3

Tidak Baik : 4

Sangat Tidak
Baik:5

interval
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Variab
el

Konseptual operasionalisasi Indikator Skor Skala
Pengu
kuran

Partisipas
i
Masyarak
at

partisipasi
yakni:
pertama,
partisipasi
adalah
keikutsertaan
masyarakat
dalam
aktivitas-
aktivitas
dalam proyek-
proyek
pembangunan
khusus, dan
kedua,
patisipasi
sebagai
individu di
luar aktivitas
dalam
pembangunan
, partisipasi
diartikan
sebagai
keikutsertaa
seseorang
atau
masyarakat
dalam suatu
pembangunan
.

1. Kontribusi
masyarakat
secara langsung
dan nyata
terhadap
pembangunan
MRT

2. Kontribusi
Masyarakat
secara tidak
langsung dan
laten terhadap
pembangunan
MRT

Tingkat Kontribusi
dan kerjasama
masyarakat secara
langsung terhadap
pembangunan MRT
mulai dari berupa
pengadaan
sarana/prasana
hingga tenaga

Tingkat kontribusi
dan kerjasama
masyarakat secara
tidak langsung
terhadap
pembangunan MRT

Favorable

Sangat Tinggi:
5

Tinggi : 4

Sedang :3

Rendah : 2

Sangat Rendah
:1

interval
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Variab
el

Konseptual operasionalisasi Indikator Skor
Skala

Penguk
uran

Pemban
gunan
infrastru
ktur

pembangunan
infrastruktur
sebagai fasilitas-
fasilitas atau
struktur-struktur
dasar, peralatan-
peralatan,
instalasi-instalasi
yang dibangun
dan dibutuhkan
untuk
berfungsinya
sistem social dan
sistem ekonomi
masyarakat

1. Kepentingan
pembangunan
infrastruktur di
Jakarta

2. Komponen
penujang
pembangunan
Infrastruktur

Tingkat
kesadaran
masyarakat akan
kepentingan dan
Urgensi
pembangunan
infrastruktur

Tingkat ketahuan
masyarakat
mengenai
komponen
penunjang
pembangunan
infrastruktur

Favorable

Sangat
Tinggi: 5

Tinggi : 4

Sedang :3

Rendah : 2

Sangat
Rendah :1

interval

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran (Mix

Methodology). Mix method menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam

menelti masalah dalam penelitian, karna peneliti memiliki kebebasan dalam

menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan
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oleh peneliti.sedangkan Kuantitatif dan kualitatif hanya sebatas dengan jenis alat

pengumpul data tertentu.

Menurut creswell (2009) Metode kombinasi adalah merupakanpendekatan

penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metodepenelitian kuantitatif

dan kualitatatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang

bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai faktafakta, sifat-sifat

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

1.11.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak .

Penelitian ini difokuskan pada partisipasi masyarakat di Kelurahan Lebak Bulus

terhadap pembangunan proyek MRT Jakarta. Kelurahan Lebak Bulus dipilih sebagai

lokasi penelitian karena wilayah di Lebak Bulus Merupakan Lokasi pembangunan

MRT sedang berjalan untuk tahap satu stasiun Lebak Bulus Beserta Depo MRT.

Lebak Bulus merupakan lokasi Pembangunan koridor MRT Tahap 1 yang nanti nya

akan terhubung ke daerah Bundaran HI, sehingga menjadi sebab dari partisipasi dan

persepsi masyarakat di keluarahan lebak bulus sendiri yang berakibat pada

pembangunan MRT yang di lakukan di wilayah tersebut.

1.11.3 Populasi

Objek penelitian yang akan di teliti adalah wilayah Kelurahan Lebak Bulus.

Unit Populasi dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok yang diharapkan

dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan
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fenomena atau kasus yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalahseluruh

masyarakat dikelurahan lebak bulus, Jakarata Selatan Yang berjumlah 28.127. jiwa

1.11.4 Sampel

sampel adalah sebagian atau 33 wakil populasi yang diteliti. Sampel biasanya

terdiri atas sejumlah kecil unit sampling yang proporsional dan biasanya merupakan

elemen-elemen target yang dipilih dari kerangka samplingnya. Karena jumlah

jama’ah yang sangat banyak maka diambil sampel yang dapat mewakili populasi

tersebut sebanyak 10% dari total populasi. Pengambilan sampel dengan

menggunakan sampel random atau sampel acak. peneliti mencampur subjek-subjek di

dalam populasi sehingga semua populasi dianggap sama. Dengan demikian peneliti

memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih

menjadi sampel. Pada penelitian ini perhitungan sampel akan mengunakan rumus

perhitungan sampel yang digunkan oleh Frank Lynch sebagai berikut:

n =
ே௭మ.(ଵି)

ே௭మା௭మ.(ଵି)

Keterangan:

n = Banyaknya sampel

N = Jumlah populasi

Z = Nilai normal dari variabel (1,96) tingkat kepercayaan 90%

P = Harga patokan (0,50)

d = Sampling eror (0,10)
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Dari ketentuan tersebut, maka sampel yang diambil dari populasi yang

berjumlah 28.127 orang adalah:

n =
ே௭మ.(ଵି)

ே௭మା௭మ.(ଵି)

n =
ଶ଼ଵଶ(ଵ,ଽ)మ.,ହ(ଵି,ହ)

ଶ଼ଵଶ(,ଵ)మା(ଵ,ଽ)మ.,ହ(ଵି,ହ)

n =
ଶଵଷ,ଵ

ଶ଼ଶ,ଶଷ

n = 95,7 dibulatkan menjadi 96

menggunakan purposive sampling, menurut Sutrisno Hadi Purposive Samplingyaitu

didasarkan atas informasi yang mendahalui (previous knowledge) tentang keadaan

populasi dan informasi yang tidak di ragukan lagi pengambilan sampel berdasarkan

pertimbangan subyek peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus

dipenuhi sebagai sampel. Kriteria dan pertimbangan yang dilakukan dalam memilih

sampel agar lebih terbukti perolehan informasinya, yaitu:

1). Subyek telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan yang sedang diteliti.

2) Subyek masih terikat secara penuh atau aktif terhadap hal yang sedang diteliti.

3) Subyek mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diminta informasi

1.11.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Sumarni dan Supranto (1999:444) data primer yaitu data yang

dikumpulkan oleh suatu perusahaan atau badan dan diterbitkan oleh badan
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atau perusahaan tersebut.Dalam hal ini penulis secara langsung meneliti

warga di kecamatan cilandak untuk mendapatkan data. dengan cara

menyebar angket dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dilaporkan oleh suatu perusahaan tetapi

perusahaan itu tidak langsung mengupulkan sendiri melainkan

memperoleh dari pihak lain yang telah terlebih dulu mengumpulkan dan

menerbitkannya. Data sekunder ini meliputi keterangan – keterangan yang

diperoleh dari teori – teori yang diperoleh dari literatur yang berhubungan

dengan penelitian.

Sumber Data

Instrumenpengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian ini,

metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Interview (Wawancara) Adalah suatu perakapan yang diarahkan pada satu

masa;ah tertentu: ini merupakan proses Tanya jawab lisan. Dimana dua

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik .30Wawancara digunakan

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga

30 Kartini kartono. Pengantar metodologi Research social. Bandung: alumni,( 1983) hal. 171
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apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.

2. Kuesioner (Angket) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Serta merupakan teknik

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel

yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner

juga cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar dan terssebar

diwilayah yang luas.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai cirri

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara

dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi

juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono

(2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis

dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses

pengamatan dan ingatan.

1.11.6 Teknik Analisis

Secara konseptual analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan

pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah
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dikumpulkan untuk pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan

menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Model analisis data dalam

metode kombinasi mengikuti desain yang telah dipilih oleh peneliti. Intinya, data

kualitatif tetap dianalisis secara kualitatif dan data kuantitatif dianalisis secara

kuantitatif. Sekalipun demikian peneliti tetap melakukan meta analisis terhadap kedua

data tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis dilakukan

terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan

untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan

berkembang selama di lapangan. Data yang diperoleh secara kualitatif pada penelitian

ini akan digunakan teori dari Bogdan dan Biklen. Menurut Bogdan dan Biklen

“analisis data adalah proses mencari mengatur secara sistematis transkrip interview

catatan lapangan dan bahan lain yang ditemukan di tempat penelitian.” Penelitian ini

lebih menekankan kekuatan analisis datanya pada sumber data yang diperoleh dan

teori yang dikemukakan.Pada saat wawancara/ interview, peneliti melakukan analisis

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah

dianalisis terasa belum lengkap, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi

sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Untuk

menerapakan analisis ini dilakukan melalui proses tahapan pengumpulan data,

penyajian data, reduksi data dan penarikan data/ verifikasi. Hasil wawancara yang
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dilakukan peneliti selanjutnya diolah dalam bentuk transkrip wawancara. Transkip

inilah yang kemudian dianalisis dengan menggunakan coding. Coding merupakan

tahap utama dalam analisis data kualitatif. Pada saat inilah peneliti membaca dengan

teliti data- data yang sudah ditranskipkan dan kemudian memilahnya ke dalam unit

analisis yang bermakna. Apabila terdapat unit analisis yang bermakna, selanjutnya

peneliti memberikan kode untuk menandai segmen atau bagian tersebut. Manfaat

coding adalah untuk merinci, menyusun konsep (conceptualized) dan membahas

kembali semuanya itu dengan cara baru. Ini merupakan cara yang terkendali dimana

teori dibangun dari data.

Sedangkan data yang diperoleh secara kuantitatif, analisis data terdiri dari

beberapa tahapan yaitu:

1. Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuisioner. Dikatakan valid jika pertanyaan dalam quisioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh quisioner tersebut. Teknik yang

digunakan untuk uji validitas pada penelitian ini adalah teknik korelasi product

moment dari pearson dengan rumus31 :

௫௬ݎ =
ܰ ∑ܻܺ− (∑ܺ)(∑ܻ)

ඥ{ܰ ∑ܺଶ− (∑ܺ)ଶ}{ܰ ∑ܻଶ− (∑ܻ)ଶ}

31
Sugiyono,Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D,Bandung: Alfabeta (2008).
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Keterangan :

௫௬ݎ : Koefisien korelasi antara X dan

N : Jumlah subjek

∑ܻܺ : Jumlah hasil kali nilai X dan Y

∑ܺ : Jumlah nilai X

∑ܻ : Jumlah nilai Y

∑ܺ2 : Jumlah kuadrat nilai X

∑ܻ2 : Jumlah kuadrat nilai Y

Setelah r hitung ditemukan, nilai r hitung tersebut kemudian

dikonsultasikan dengan tabel untuk mengetahui butir yang valid dan tidak valid.

Dengan pedoman bila r hitung ≥ r tabel pada signifikansi 5% maka butir item

dianggap valid, sedangkan bila r hitung < r tabel maka item itu dianggap tidak

valid. Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan pada variabel persepsi

masyarakat dan variabel partisipasi masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah alat yang mengukur suatu kuisioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau

stabil dari waktu ke waktu.Dalam hal ini digunakan program SPSS dengan

uji statistik Cronbach Alpha ( α ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika

memberikan nilai alpha lebih besar dari 0,6
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Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha

yaitu32:

ଵଵݎ = ቂ


ିଵ
ቃቂ1 −

∑ఙమ

ఙమ௧
ቃ

Keterangan :

ଵଵݎ : Reliabilitas instrumen

݇ : Banyaknya butir pertanyaan

ଶܾߪ∑ : Jumlah varian butir

ݐଶߪ : Varian total

.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah

variabel-variabel dalam penelitian memiliki sebaran distribusi normal atau

tidak. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik

parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Model regresi yang baik

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.33 Uji

normalitas ini menggunakan teknik Kolmogrov-Smirnov dengan rumus

sebagai berikut :

32
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Semarang: Badan
PenerbitUniversitas Diponegoro (2005)

33 Ibid
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Keterangan :

KD = harga Kolmogrov-Smirnov yang dicari

n1 = jumlah sampel yang diobservasi

n2 =jumlah sampel yang diharapkan

Pengambilan keputusan :

Jika nilai Asymp.Sig> 0,05 maka H0 diterima.

Jika nilai Asymp.Sig< 0,05 maka H0 ditolak.

4. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel

penelitian yang digunakan mempunyai hubungan yang linier ataukah tidak

secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan prasyarat dalam analisis

korelasi atau regresi linier. Pengujian dibantu dengan program SPSS

Statistic 16.0For Windows dengan menggunakan Test for Linearity dengan

taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang

linier bila signifikansinya kurang dari 0,05

5. Uji multikolinieritas

Uji multikolinearitas merupakan bentuk pengujian untuk asumsi dalam

analisis regresi berganda. Multikolinearitas terjadi apabila terdapat

hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi.

Apabila terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk
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memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model

regresi, sehingga bisa dipilih model yang paling baik. Ada tidaknya

multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan Pearson

Correlation, dilihat dari besarnya Toleranca Value dan Variance Inflation

Factor (VIF) yang dapat dihitung dengan rumus :

VIF=
ଵ

்௨

Tolerance Value dan VIF menunjukkan setiap variabel independen

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya atau dalam

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel

dependen (terikat). Tolerance Value mengukur variabilitas variabel

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen

lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi

karena VIF = 1/Tolerance Value. Nilai yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance Value ≥

0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas

antar variabel independennya.34

6. Analisis Regresi Berganda

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel persepsi masyarakat (X1)

dan partisipasi masyarakat (X2) mempengaruhi pembangunan

34
Imam Ghozali, Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro (2006)
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infrastruktur desa Kalidoro dan desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso,

Kabupaten Pati.

a. Persamaan Regresi Berganda

Y=a+b1.X1+b2.X2+e

Keterangan :

Y =Pembangunan infrastruktur desa

a =Konstanta

b1b2 =Koefisien Regresi

X1 =Variabel Persepsi Masyarakat

X2 =Variabel Partisipasi Masyarakat

E =Kesalahan Pengganggu

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

presentase (%) sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Koefisien determinasi R2x100%. Dan nilai dari koefisien determinasi

diperoleh dengan perhitungan menggunakan program SPSS.

Keterangan :

R2 = Koefisien Determinasi R = Koefisien Korelasi

7. Crosstabulation

tabulasi silang atau crosstabulation merupakan salah satu analisis

korelasional yang digunakan utnuk melihat hubungan antar variable.
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Sehingga analisa tabulasi silang ini dapat digunakan untuk menganalisa

lebih dari dua variable. , dalam penelitian ini adalah antara variabel X1

yaitu antarapersepsi masyarakat dengan pendapatan, pekerjaan, mata

pencaharian dan status kependudukan serta X2 yaitu antara partisipasi

masyarakat dengan pendapatan, pekerjaan, mata pencaharian dan status

kependudukan. Analisis crosstab digunakan untuk mentabulasi beberapa

variabel kedalam satu matriks. Tabel yang dianalisis disini adalah

hubungan antara variabel dalam baris dan variabel dalam kolom.


