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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Prasarana merupakan suatu faktor penting dalam menentukan perkembangan suatu 

wilayah di masa depan (Jayadinata, 1992). Prasarana kota berfungsi untuk mendistribusikan 

sumber daya perkotaan dan merupakan pelayanan mendasar bagi masyarakat kota. Manajemen 

perkotaan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari proses perencanaan dengan adanya perkembangan pembangunan di suatu kawasan 

(Patta, 1995). Perkembangan di Indonesia dapat terjadi akibat transformasi sosial ekonomi yang 

terjadi, sehingga berpengaruh besar dalam pembangunan perkotaan. Dalam perkembangannya 

pengelolaan perkotaan tidak lagi diperlukan, artinya hanya untuk maksud efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan sumberdaya yang terbatas. Pengelolaan perkotaan saat ini lebih cenderung untuk 

mengantisipasi berbagai perubahan struktural  yang terjadi pada suatu kawasan, misalnya 

meningkatnya peran serta swasta, sehingga menggeser peran pemerintah dalam hal pendanaan. 

Selain itu, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dan kritis untuk turut serta dalam 

pembangunan perkotaan juga telah memberikan arti bahwa pengelolaan perkotaan dengan 

melibatkan masyarakat secara luas. Adanya kesadaran ini juga membangkitkan semangat dalam 

pengaturan perkotaan yang lebih adil bagi kepentingan seluruh masyarakat, sehingga berbagai 

peristiwa, seperti penggusuran untuk pembangunan tidak mudah lagi diterapkan. 

Partisipasi dapat dilakukan sebagai sebuah proses untuk mendorong masyarakat agar 

lebih peka terhadap lingkungan disekitarnya dalam rangka menerima serta merespon berbagai 

kegiatan pembangunan (Mikkelsen, 2011). Berdasarkan PP 68 Tahun 2010 mengenai Bentuk dan 

Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, setiap warga negara indonesia memiliki hak 

untuk berpendapat, salah satunya dengan cara keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang. Peran 

serta yang dimaksud adalah peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adanya partisipasi ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa seluruh warga tidak dirugikan atas perumusan peraturan yang ada, sehingga masyarakat 

berhak atas kegiatan pembangunan mulai dari pra pembangunan hingga paska pembangunan. 

Terjadinya permasalahan di perkotaan sering terjadi dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat 

dalam proses penataan ruang kota diantaranya adalah kurangnya rasa memiliki oleh masyarakat 

atas program pembangunan yang dinilai rendah karena tidak adanya keberlanjutan (Suciati, 2006). 

Pemikiran tersebut dapat menimbulkan masyarkat tidak memahami tujuan dari suatu pembangunan 
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dan masyarakat tidak merasakan dampak positif terhadap pembangunan yang dilakukan. Hal ini 

dikarenakan ketidaksesuaian program yang dilakukan dengan kebutuhan dan karakteristik 

masyarakat disuatu kawasan.  

Sarana dan prasarana perkotaan memiliki peranan penting, , yaitu memadukan antara 

menunjang pertumbuhan ekonomi dan menunjang pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta 

memberi dampak positif, , yaitu dalam meningkatkan kualitas hidup (Adisasmita, 2010). Prasarana 

drainase merupakan permasalahan penting di kota-kota besar terutama di daerah pesisir karena 

sungai dipengaruhi oleh pasang surut di laut. Pada umumnya, fungsi dari drainase , yaitu untuk 

mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya rendah dari genangan, sehingga tidak 

menimbulkan kerusakan infrastruktur kota. Suatu kawasan yang tidak terdapat saluran drainase, 

maka akan menimbulkan beberapa masalah, seperti adanya genangan air atau rob bahkan dapat 

terjadi banjir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat atau 

peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana drainase  pada suatu 

kawasan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh atau komperhensif, 

menciptakan jaringan antara objek dan sistem perpipaan (Judyta, 2016). Konsep infrastruktur juga 

didefinisikan sebagai buatan manusia secara permanen, linier, dan untuk kepentingan umum, 

meningkatkan kesejahteraan dari aspek sosial dan ekonomi (Piskozub, 1977). Sedangkan 

pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada, serta memperbaiki 

dan melakukan penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi 

operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Patrick, 2001). 

Pemeliharaan ini dilakukan dengan cara kombinasi dari berbagai tindakan agar dapat mencapai 

suatu kondisi yang bisa diterima oleh pengguna (Corder, 1988). 

Fokus pembahasan pada penelitian ini, yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dan pemeliharaan prasarana drainase. Berdasarkan uraian mengenai pembangunan 

dan pemeliharaan di atas, adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan 

adalah saling berhubungan. Pembangunan tanpa adanya campur tangan dari masyarakat yang 

terkena dampak tidak akan menjadi pembangunan yang sesuai keinginan masyarakat, sehingga 

diperlukan adanya perencanaan dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan. 

Pembangunan yang telah di lakukan nantinya juga akan diserahkan kepada pengguna atau 

masyarakat setempat, sehingga masyarakat yang terkena dampak pembangunan berkewajiban 

untuk melakukan pemeliharaan agar suatu fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi sesuai 

dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan. Sesuai dengan panduan oleh Dinas Cipta Karya 

mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan drainase, yakni mulai dari proses 

persiapan atau perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan dan pengoperasian. Proses 

perencanaan yang dimaksud, yakni mulai dari sosialisasi mengenai pembangunan yang telah 
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direncanakan baik dari pemerintah atau penyelenggara kepada masyarakat yang terkena dampak. 

Setelah adanya sosialisasi tersebut, masyarakat dapat memberi masukan atau usulan kepada 

pemerintah atau penyelenggara tersebut dan mengikuti proses perencanaan sampai pada proses 

pembangunan saluran drainase. Pada proses perencanaan tersebut, masyarakat dapat menyusun 

rencana kerja masyarakat (RKM) untuk pembangunan saluran drainase tersebut. Pada rencana kerja 

masyarakat yang dibahas, yakni mulai dari penyusunan konsep dan teknologi saluran drainase 

hingga anggaran biaya untuk pembangunan saluran drainase, sehingga dengan adanya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan saluran drainase dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 

perencanaan baik perencanaan dari masyarakat dan penyelenggara atau pemerintah. Sedangkan 

pada proses pemeliharaan peran masyarakat sangat dibutuhkan, yakni mulai dari pemeliharaan 

rutin, pemeliharaan berkala hingga pemeliharaan khusus.  

Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi di kampung Tambak Lorok adalah 

masalah persampahan dan genangan rob. Banyaknya sampah yang tertimbun pada saluran drainase 

dan lahan kosong, sehingga saluran drainase di kampung Tambak Lorok tidak dapat berfungsi 

untuk mengalirkan air dan terjadi genangan air yang berasal dari saluran drainase.  Permasalahan 

ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembanguan 

dan pemeliharaan lingkungan kampung Tambak Lorok. Permasalahan yang dihadapi dapat 

memberikan dampak negatif pada lingkungan hunian salah satunya menjadikan lingkungan 

kampung yang kumuh. Pentingnya partisipasi dalam pembangunan, yakni masyarakat dapat 

mengerti dan memahami fungsi dari pembangunan yang akan direncakanan. Dalam hal ini adalah 

pembangunan saluran drainase di kampung Tambak Lorok. Pembangunan saluran drainase tidak 

hanya dari pemerintah atau penyelenggara saja, melainkan masyarakat dapat berperan aktif untuk 

pembangunan tersebut. Sama halnya dengan pentinganya pemeliharaan di kampung Tambak 

Lorok, yakni berpengaruh pada kondisi fisik lingkungan, salah satunya menjadikan kampung 

Tambak Lorok yang bersih tanpa adanya tumpukkan sampah terutama pada lahan kosong dan 

saluran drainase. Partisipasi pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga dan merawat apa yang telah 

diberikan atau direncanakan baik dari pemerintah maupun masyarakat kampung Tambak Lorok, 

sehingga perencanaan yang telah diwujudkan akan selalu terjaga seperti perencanaan awal.  

1.2 Rumusan Masalah 

Kampung Tambak Lorok adalah salah satu perkampungan nelayan yang letaknya berada 

digaris pantai Laut Jawa. Tambak Lorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas, 

Kecamatan Semarang Utara yang terdiri dari 5 RW , yaitu RW XII, XIII, XIV, RW XV di 

Tambakmulyo bagian barat, sedangkan RW XVI berada di Tambakrejo bagian timur. Mayoritas 

masyarakat di Tambak Lorok bekerja sebagai nelayan dan pendapatan masyarakat tersebut 

kebanyakan dari hasil tangkapan ikan. Hasil tangkapan ikan tersebut tidak dapat diprediksi setiap 
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harinya karena kondisi alam yang tidak memungkinkan para nelayan untuk menangkap ikan. 

Kondisi permukiman di Tambak Lorok secara fisik terlihat kumuh karena berbagai faktor. Salah 

satu faktornya adalah kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai mulai dari jaringan jalan 

yang berlubang akibat dari rob, adanya tumpukkan sampah di lahan kosong dan saluran drainase. 

Ketersediaan sarana merupakan salah satu prasyarat bagi peningkatan produksi yang berujung pada 

pertumbuhan ekonomi kota itu sendiri.  

Pada kondisi jaringan drainase dan sanitasi di Tambak Lorok masih belum optimal dan 

belum baik. Jaringan drainase di kampung Tambak Lorok memiliki saluran dengan lebar 20-50 cm 

yang terbuat dari semen dengan kondisi banyak tumpukan sampah, sehingga menyebabkan 

penyumbatan pada saluran tersebut dan tidak dapat menampung limpasan air rob (Natalia, 2014). 

Kondisi tersebut mengakibatkan rumah warga terendam, sehingga mengalami kerusakan pada 

dinding rumah dan keretakan pada lantai serta perabotan rumah yang rusak. Terdapat juga di 

beberapa RT seperti RT 3 RW XIV tidak terdapat saluran drainase, sehingga pembuangan limbah 

cair langsung ke jalan. Dari hasil laporan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman 

Tambak Lorok, saat ini rembesan air laut banyak ditemui di ruang-ruang kosong permukiman 

penduduk, seperti bangunan yang sudah ambles, bekas galian, dan saluran drainase. Genangan air 

membuat kondisi lingkungan menjadi buruk karena bercampur dengan berbagai air buangan rumah 

tangga dan sampah (Gambar 1.1 kiri) sebagian masyarakat menyiasati genangan tersebut dengan 

mengurug genangan air dengan tanah maupun sampah agar tidak menganggu aktivitas masyarakat 

setempat. Dari 5 RW di kampung Tambak Lorok, paling banyak ditemukan genangan air di sekitar 

RW 13, RW 14 dan RW 15 (Gambar 1.1 kanan).  

 
Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2017 

GAMBAR 1. 1 

FOTO PERMASALAHAN DRAINASE DAN GENANGAN AIR DI TAMBAK LOROK 

 

Pada ruas jalan di kampung Tambak Lorok, sebagian besar saluran drianase telah ditutup, 

dan menyatu dengan jalan, sehingga tidak terlihat saluran air di kanan kiri jalan utama kampung 

Tambak Lorok. Selain itu, saluran drainase yang sudah ada tidak berfungsi dengan baik karena 

banyaknya limbah rumah tangga yang dibuang oleh masyarakat ke saluran drainase dan 
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menimbulkan penyumbatan. Permasalahan genangan yang terjadi disetiap RW berbeda-beda 

seperti  di RW 12 cukup sering terjadi genangan  dikarenakan amblesan tanah di sebagian titik. 

Timbulan genangan air ini berasal dari pasang surut air laut dan meluapnya air dalam saluran 

drianase ke badan jalan karena saluran yang tersumbat. Saluran drainase yang tersumbat 

dikarenakan adanya tumpukkan sampah, sehingga air tidak dapat mengalir dalam saluran drainase 

dan akhirnya meluap ke badan jalan. Pada RW 13 permasalahan genangan sangat sering terjadi 

karena amblesan tanah serta air rob. Hal ini terjadi karena tidak maksimalnya fungsi drainase 

karena sumbatan sampah dan material bangunan. Pada RW XIV saluran drainase juga terhambat 

oleh tumpukan sampah dan endapan di dalamnya, sehingga kapasitas saluran drainase tidak 

berfungsi dengan baik. Kebiasaan warga membuang kotoran pada saluran drainase membuat aliran 

drainase tidak mengalir terutama ketika terjadinya rob. Pada RW XV saluran drainase kurang 

terawat, banyak sampah yang menyumbat saluran drainase, sehingga drainase tidak berfungsi 

secara optimal. Timbulan genangan tersebut berasal dari air rob dan pasang surut air laut. Pada RW 

XVI saluran drainase terhambat karena adanya penumpukan sampah dan endapan di dalamnya, 

sehingga kapasitas dan fungsinya kurang memadai.  

Pada umumnya, permasalahan drainase di Tambak Lorok adalah tersumbatnya saluran 

drainase akibat dari tumpukan sampah, sehingga saluran drainase tidak dapat berfungsi secara 

optimal. Permasalahan tumpukkan sampah ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam pemeliharaan lingkungan, yakni dalam membuang sampah pada tempatnya. Kebanyakan 

masyarakat kampung Tambak Lorok membuang sampah langsung ke laut atau ke lahan kosong, 

bahkan ke saluran drainase. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan perlu 

diperhatikan sebagai upaya mengurangi permasalahan drainase. Selain itu, partisipasi dalam 

pembangunan drainase juga sama pentingnya dengan partisipasi pemeliharaan. Pentingnya 

partisipasi dalam pembangunan menjadikan masyarakat mengerti dan memahami mengenai 

perencanaan yang akan dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga 

pembangunan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat kampung Tambak Lorok. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diangkat adalah : 

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan 

prasarana drainase di kampung Tambak Lorok? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap 

pembangunan dan pemeliharaan prasarana drainase di kampung Tambak Lorok. Selain itu, 

penelitian ini mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai permasalahan 

infrastruktur khususnya prasarana drainase di kampung Tambak Lorok. 
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1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat terhadap partisipasi pembangunan dan 

pemeliharaan prasarana drainase di kampung Tambak Lorok 

2. Mengidentifikasi permasalahan drainase berdasarkan faktor fisik dan sosial di kampung 

Tambak Lorok 

3. Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan 

prasarana drainase di kampung Tambak Lorok 

4. Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase 

di kampung Tambak Lorok berdasarkan tangga partisipasi Arnstein 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi atas ruang lingkup materi dan ruang lingkup 

wilayah. Pembagian cakupan lingkup penelitian bertujuan untuk memudahkan pemahaman 

terhadap batasan-batasan penelitian baik secara sektoral maupun secara material. 

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi atau substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini membatasi 

pembahasan penelitian terhadap apa yang menjadi fokus penelitian. Fokus materi yang akan 

dibahas pada penelitian bentuk partisipasi masyarakat dan tingkat persepsi masyarakat., sehingga, 

akan muncul rekomendasi dari hasil pengukuran tingkat partisipasi masyarakat kampung Tambak 

Lorok sesuai yang akan dilakukan oleh peneliti. 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Kampung Tambak Lorok adalah salah satu bagian dari Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara. Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa wilayah administrasi kampung 

Tambak Lorok terbagi menjadi 5 RW , yaitu mulai dari RW 12, RW 13, RW 14, RW 15 dan RW 

16. Tambak Lorok ini berlokasi di pesisir Laut Jawa dan dilintasi oleh Kali Banger. Tambak Lorok 

ini terkenal sebagai kampung nelayan semenjak tahun 1950 karena letaknya yang berdekatan 

dengan laut. Letak geografis Kampung Tambak Lorok ditinjau dari Kota Semarang terletak di 

BWK III yang sebagian besar tata guna lahannya berfungsi sebagai permukiman. Secara fisik, 

Tambak Lorok berbatasan dengan : 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Selatan  : Kemijen Kec. Semarang Timur dan Tambakrejo Kec. Gayamsari 

Sebelah Barat  : PLTGU (Indonesia Power) 

Sebelah Timur  : Terboyo Kulon, Kec. Genuk 
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Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2011 

GAMBAR 1. 2 

PETA ADMINISTRASI TAMBAK LOROK 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif baik bagi pemerintah, 

masyarakat maupun dunia ilmu pengetahuan. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan 

prasarana drainase kampung nelayan atau permukiman di wilayah pesisir Tambak Lorok. Bagi 

masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini masyarakat dapat menyadari pentingnya prasarana 

yang layak pada permukiman karena berpengaruh pada kondisi lingkungan kampung Tambak 

Lorok dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana drainase sangat dibutuhkan. 

Sedangkan bagi dunia ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan 

wawasan keilmuan megenai manfaat penelitian yang diangkat , yaitu persepsi masyarakat tentang 

prasarana drainase terhadap kampung nelayan Tambak Lorok serta dapat memberikan masukan 

bagi penelitian selanjutnya. 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat mengenai 

pembangunan dan pemeliharaan drainase di Kampung Tambak Lorok. Penelitian ini termasuk 

dalam penelitian berbasis lapangan atau field research yang dimaksudkan untuk menggali 

permasalahan dan mendapatkan informasi serta data yang terdapat pada lokasi penelitian. Selain 

mendapatkan data dari lapangan, pelakasanaan penelitian ini juga dilaksanakan dengan tidak 

meninggalkan penelaahan pustaka atau kajia literatur. Penelitian ini menggunakan metode mix 

method atau campuran, yaitu dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai data pendukung. 

Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan ukuran partisipasi masyarakat terhadap 

pembangunan dan pemeliharaan khusunya prasarana drainase di kampung Tambak Lorok. 

Adapaun alat yang digunakan untuk mendapat data dari pendekatan kuantitatif, yakni 

menggunakan kuesioner yang disebarkan dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Untuk 

menetapkan jumlah sampel dari sebuah populasi pada prinsipnya tidak ada aturan yang ketat secara 

mutlak berapa jumlah sampel yang harus diambil dalam sebuah populasi (Kartono, 1996). Pada 

penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan rumus yang sering digunakan dalam penelitian, 

yaitu : 

  
 

       
 

Dimana : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d = Derajat Kecermatan (Level of Significance) 
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Populasi pada penelitian yang akan dilakukan adalah jumlah penduduk yang terdapat 

dilima RW di kampung Tambak Lorok, yaitu pada RW 12 sebanyak 1.324 jiwa, RW 13 sebanyak 

1.458 jiwa, RW 14 sebanyak 2.743 jwa, RW 15 sebanyak 2.747 jiwa dan RW 16 sebanyak 1.231 

jiwa penduduk. Sesuai dengan rumus di atas, jumlah sampel yang diperlukan adalah : 

      
     

             
 

     = 99,01 ≈ 100 

Dari perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang akan digunakan pada penlitian ini 

adalah sebesar 100 responden yang tersebar di 5 RW di Kampung Tambak Lorok. Dapat dilihat 

pada Gambar 1.3 bahwa sampel yang digunakan untuk mendapatkan data dari pendekatan 

kuantitatif tersebar secara merata, sehingga pada Tabel I.1 merupakan jumlah sampel responden 

disetiap RW, yakni RW 12 berjumlah 14 orang, RW 13 berjumlah 15 orang, RW 14 berjumlah 29 

orang, RW 15 berjumlah 29 orang, dan RW 16 berjumlah 13 orang.  

Tabel I. 1 

Jumlah Responden di tiap RW Kampung Tambak Lorok 

No. RW 
Jumlah 

Penduduk 
Presentase 

Jumlah 

Responden 

1. XII 1.324 13,79 14 

2. XIII 1.458 15,19 15 

3. XIV 2.743 28,57 29 

4. XV 2.747 28,62 29 

5. VI 1.231 12,83 13 

TOTAL 9.503 100,00 100 

 

Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan 

prasarana drainase berdasarkan faktor fisik dan sosial serta untuk menguatkan hasil analisis yang 

diperoleh dari data kuantitatif. Adapun data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, yakni 

melalui wawancara kelima informan dari masing-masing ketua RW di kampung Tambak Lorok. 

Beberapa informan yang diwawancara , yaitu ketua RW 12, ketua RW 13, ketua RW 14, ketua RW 

15, dan ketua RW 16. Selain itu, informan pada pendekatan kualitatif, yakni dari pihak kelurahan 

dan beberapa ahli dalam bidang drainase. Hasil wawancara yang telah didapat nantinya akan di 

kelompokkan sesuai dengan sasaran, sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan coding dalam 

hasil rekapan wawancara. 

Adanya pembangunan dan pemeliharaan prasarana drainase dibutuhkan keterlibatan 

masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Selain pemerintah atau penyelanggara yang terjun 

langsung ke lapangan, masyarakat sebagai penduduk yang bersangkutan akan lebih baik jika 

memiliki partisipasi tinggi. Partisipasi yang tinggi ini akan memberi dampak positif pada 

lingkungan kampung Tambak Lorok karena ikut membantu menjaga dan bertanggungjawab atas 

pembangunan yang dilakukan oleh penyelenggara atau pemerintah, sehingga diharapkan penelitian 
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ini dapat menyadarkan masyarakat tentang partisipasi dalam hal pembangunan dan pemeliharaan 

khususnya prasarana drainase di kampung Tambak Lorok. 

 
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1. 3 

TITIK PERSEBARAN RESPONDEN 
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Primer  
(Kuesioner) 

Komponen Pembangunan 
Drainase 

 Sosialisasi program 

 Keaktifan mengajukan usulan 

  Data KSM 

 Penyusunan RKM 

 Identifikasi lapangan 

 Pemilihan sistem, konsep dan 
RAB 

 Pelaksanaan proses 
pembangunan 

 Pelatihan Masyarakat 

 Pengawasan pembangunan 

 Aktif Iuran 

 Aktif pengoperasional dan 
pemeliharaan 

Komponen  Pemeliharaan 
Drainase 

 Pemeliharaan saluran terbuka 
tertutup 

 Pemeliharaan pintu air dan 
pompa 

 Pemeliharaan rutin, berkala, 
khusus 

 

Menggunakan Excel, 
dalam bentuk 

persentase (Pie 
Chart) 

Deskriptif 
Kuantitatif 

Karakteristik Partisipasi 
dalam Pembangunan di 
kampung Tambak Lorok 

Karakteristik Partisipasi 
dalam Pemeliharaan di 
kampung Tambak Lorok 

Data Pengolahan Data Analisis Output 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017 

1.6.1 Metode Identifikasi Karakteristik Masyarakat terhadap Partisipasi Pembangunan 

dan Pemeliharaan Drainase 

Untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat di Kampung Tambak Lorok diperlukan 

data primer yang digunakan untuk mencapai sasaran pertama pada penelitian ini. Data yang 

dibutuhkan antara lain adalah data dari komponen partisipasi pembangunan dan pemeliharaan 

drainase. Komponen partisipasi pembangunan drainase ini berdasarkan Kementrian Pekerjaan 

Umum tentang Panduan Drainase Berbasis Masyarakat dan komponen partisipasi pemeliharaan 

drainase berdasarkan PPLP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Data ini 

didapatkan dari kuesioner yang disebarkan oleh peneliti dengan total sampel sebanyak 100 

responden dari 9.503 jiwa penduduk. Kemudian data tersebut direkap dengan menggunakan excel 

dan diolah dalam bentuk persentase. Persentase ini disajikan dalam bentuk diagram atau pie chart 

agar memudahkan untuk menjelaskan pada saat analisis. Analisis yang digunakan, yaitu berupa 

analisis deskriptif kuantitatif. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan output yang diinginkan 

pada sasaran pertama. Output pada sasaran pertama, yakni mendapatkan informasi mengenai 

karakteristik masyarakat berdasarkan komponen partisipasi pembangunan dan pemeliharaan 

saluran drainase sesuai dengan dasar yang digunakan. Berikut ini adalah diagram alur teknik 

analisis pada sasaran pertama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. 4 

DIAGRAM ALUR TEKNIK ANALISIS SASARAN 1 
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1.6.2 Metode Identifikasi Permasalahan Drainase berdasarkan Faktor Fisik dan Sosial di 

Kampung Tambak Lorok 

Untuk mengidentifikasi permasalahan drainase berdasarkan faktor fisik dan sosial 

diperlukan data primer dengan metode pengumpulan data melalui observasi berupa potret 

prasarana drainase per RW di Kampung Tambak Lorok. Selain melalui observasi, diperlukan 

wawancara kepada informan yang ditunjuk, yakni masing-masing ketua RW untuk mendapatkan 

pendapat mengenai permasalahan utama di kampung Tambak Lorok, pendapat mengenai pengaruh 

permasalahan drainase berdasarkan faktor fisik dan pengaruh permasalahan drainase faktor sosial. 

Pengolahan data observasi dilakukan dengan cara spasial dan mengelompokkan hasil observasi 

dalam bentuk potret konidisi prasarana drainase. Setelah mengelompokkan hasil observasi, 

dilakukan analisis menggunakan analisis spasial. Analisis spasial ini akan menghasilkan output 

berupa peta tematik, yakni peta persebaran permasalahan drainase berdasarkan faktor fisik dan 

sosial di kampung Tambak Lorok. Untuk pengolahan data wawancara kepada informan, akan 

dilakukan pengelompokkan atau coding dari jawaban wawancara yang terdiri dari lima responden, 

yaitu masing-masing dari ketua RW di kampung Tambak Lorok mengenai permasalahan drainase. 

Setelah melakukan pengelompokkan hasil wawancara, dilakukan analisis menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini dituangkan dalam bentuk penjelasan jawaban dari 

informan yang berguna untuk menguatkan hasil analisis spasial mengenai permasalahan prasarana 

drainase di kampung Tambak Lorok. 

Sehingga pada sasaran kedua ini akan menghasilkan output berupa peta persebaran 

permasalahan prasarana drainase berdasarkan faktor fisik dan sosial. Berikut ini adalah diagram 

alur teknik analisis pada sasaran kedua yang dapat dilihat pada Gambar 1.5. 

 
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1. 5 

DIAGRAM ALUR TEKNIK ANALISIS SASARAN 2 

Data Pengolahan Data Analisis Output 

Spasial 

Primer  
(Observasi dan Wawancara) 

 Potret Prasarana 
Drainase per RW 

Peta Persebaran 
Permasalahan Prasarana 

Drianase berdasarkan faktor 
fisik  

Manuskrip 
Wawancara 

(Koding) 

 Permasalahan utama 
di kampung Tambak 
Lorok 

 Pengaruh Drainase 
terhadap Faktor Fisik  

 Pengaruh Drainase 
terhadap Faktor 
Sosial 

Spasial 

Deskriptif 
Kualitatif 

Peta Persebaran 
Permasalahan Prasarana 

Drianase berdasarkan faktor 
Sosial 
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1.6.3 Metode Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat Kampung Tambak Lorok 

Untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat di kampung Tambak Lorok, 

diperlukan data primer yang terdiri dari data partisipasi bentuk usulan, bentuk keterampilan, bentuk 

tenaga, bentuk barang/harta dan bentuk uang. Pengumpulan data yang digunakan, yakni melalui 

kuesioner dengan bentuk pertanyaan berupa skala, sehingga untuk memudahkan penilaian dari 

jawaban responden,, maka menggunakan Skala Likert sebagai alat pengukuran , yaitu: 

Sangat Sering (SS)  = 4 

Sering (S)  = 3 

Jarang (J)  = 2 

Tidak Pernah (TS) = 1 

Setelah mengumpulkan data dari kuesioner, kemudian merekap data kedalam excel dan 

dilakukan pengolahan data dengan cara memberi skor. Untuk menetapkan peringkat dalam setiap 

variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual 

diperoleh dari hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang 

diberikan (1,2,3 dan 4). Sedangkan skor ideal diperoleh dari perkalian antara jumlah pertanyaan, 

jumlah skala likert dan total responden.  

Skor Aktual = Total Skor Usulan + Total Skor Keterampilan + Total Skor Tenaga + Total 

Skor Barang/Harta + Total Skor Uang 

Skor Ideal     = Jumlah Pertanyaan x Jumlah Skala Likert x Total Responden 

          = 5 x 4 x 100 = 2000 

Untuk mendapatkan Skor di setiap pertanyaan dengan cara menjumlahkan setiap 

frekuensi jawaban dengan nilai skala likert (1,2,3, dan 4). Kemudian, setelah mendapatkan skor 

tertinggi akan didapatkan hasil, yakni bentuk partisipasi tertinggi di masing-masing RW. 

Total Skor “Usulan”  = ( ∑ SS x 4 ) + ( ∑ S X 3 ) + ( ∑ J X 2 ) + ( ∑ TP X 1 )  

   = ∑ Skor Usulan 

Untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari 

perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal., sehingga, untuk menghitung skor ideal 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

              
           

          
      

 
Sumber : Nawimawati, 2007 

 

Setelah melakukan penilaian skor, didapatkan skor tertinggi kemudian hasil penilaian 

tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif ini 

diperoleh dari data kuantitatif yang telah diolah menggunakan indeks skor, sehingga akan 
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menghasilkan output berupa peta persebaran bentuk partisipasi dalam pembangunan dan 

pemeliharaan prasarana drainase di kampung Tambak Lorok.  

Selain menggunakan kuesioner, diperlukan wawancara kepada informan terpilih, yaitu 

ketua dari masing-masing RW untuk mendapatkan informasi dan pendapat mengenai bentuk 

partisipasi masyarakat di kampung Tambak Lorok dalam pembangunan dan pemeliharaan 

prasarana drainase. Pengolahan data dari hasil wawancara ini dikelompokkan atau coding sesuai 

dengan sasaran. Setelah melakukan pengelompokkan hasil wawancara, selanjutnya dilakukan 

analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini dituangkan dalam 

bentuk  penjelasan jawaban dari informan terpilih, sehingga dapat digunakan untuk menguatkan 

hasil analisis dari data kuantitatif mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 

pemeliharaan prasarana drainase di kampung Tambak Lorok. Berikut ini adalah diagram alur 

teknik analisis pada sasaran ketiga yang dapat dilihat pada Gambar 1.6. 

 
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1. 6 

DIAGRAM ALUR TEKNIK ANALISIS SASARAN 3 

1.6.4 Metode Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat Kampung Tambak Lorok 

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat di Kampung Tambak Lorok 

membutuhkan data primer yang terdiri dari data tingkat partisipasi pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan. Pengumpulan data yang digunakan, yakni melalui 

kuesioner dengan isi pertanyaan mengenai pernyataan tangga partisipasi menurut teori Arnstein. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein, ada tidaknya partisipasi di kampung 

Tambak Lorok dapat diketahui dari delapan tangga partisipasi, yaitu manipulasi, terapi, 

menyampaikan informasi, konsultasi, peredaman, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan 

pengawasan masyarakat. 

 

Data Pengolahan Data Analisis Output 

Primer  
(Kuesioner dan Wawancara) 

 Data Partisipasi 
Usulan 

 Data Partisipasi 
Keterampilan 

 Data Partisipasi 
Tenaga 

 Data Partisipasi 
Barang 

 Data Partisipasi 
Uang 

Menggunakan Excel, 
Metode Skoring 

Deskriptif 
Kuantitatif Peta Persebaran 

Bentuk Partisipasi di 
Kampung Tambak 

Lorok  Manuskrip 
Wawancara 

(Koding) 

Deskriptif 
Kualitatif 
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8 Pengawasan Masyarakat 

7 Pendelegasian Kekuasaan 

6 Kemitraan 

5 Peredaman 

4 Konsultasi 

3 Menyampaikan Informasi 

2 Terapi 

1 Manipulasi 

Sumber : Arnstein,1995 

GAMBAR 1. 7 

TANGGA PARTISIPASI ARNSTEIN 

Setelah mendapatkan data, kuesioner tersebut kemudian diolah menggunakan excel dan 

dituangkan dalam bentuk persentase berupa diagram persentase atau pie chart, sehingga dapat 

diketahui persentase dari setiap pertanyaan. Hasil kuesioner tersebut sebelumnya akan di 

kelompokkan sesuai dengan tangga partisipasi Arnstein. Jika jawaban responden adalah 

manipulasi, maka akan dikelompokkan dalam tingkat non partisipasi atau tergolong partisipasi 

rendah. Jika jawaban responden diantaranya adalah informing, konsultasi, dan peredaman 

kemarahan, maka tingkatan partisipasi tergolong dalam tingkat tokenisme. Jika jawaban 

responden diantaranya memilih kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan 

masyarakat, akan dikelompokkan dalam tingkat partisipasi tinggi atau tingkat kekuasaan 

masyarakat. Kemudian akan dilakukan analisis dalam bentuk deskriptif kuantitatif, yakni 

menjelaskan hasil olahan data kuantitatif berupa diagram pesentase mengenai tingkat partisipasi 

yang terdapat di Kampung Tambak Lorok serta menghasilkan peta persebaran tingkat partisipasi 

dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana drainase di kampung Tambak Lorok.  

Selain data kuesioner, adapun peneliti melakukan wawancara ketua RW untuk 

mendapatkan informasi mengenai partisipasi masyarakat di kampung Tambak Lorok. Hasil 

wawancara ini akan diolah dengan mengelompokkan jawaban dari lima informan sesuai dengan 

sasaran keempat ini. Setelah mengelompokkan jawaban atau melakukan coding, data ini akan di 

analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini berguna untuk 

memperkuat hasil dari analisis kuantitatif, sehingga hasil antara analisis kuantitatif dan kualitatif 

dapat saling menguatkan dalam mengukur tingkatan partisipasi masyarakat di kampung Tambak 

Lorok. Pada sasaran keempat ini akan menghasilkan output berupa ukuran tingkat partisipasi 

masyarakat di kampung Tambak Lorok setiap RW dan keseluruhan. Berikut ini adalah diagram 

alur teknik analisis sasaran keempat yang dapat dilihat pada Gambar 1.8. 

 

Tingkat Kekuasaan Masyarakat 

Tingkat Tokenisme 

Non Partisipasi 
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Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1. 8 

DIAGRAM ALUR TEKNIK ANALISIS SASARAN 4 
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1.6.5 Kerangka Analisis 

 Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2017 

GAMBAR 1. 9 

DIAGRAM KERANGKA ANALISIS 

INPUT ANALISIS OUTPUT 

Komponen Pembangunan Drainase 

 Sosialisasi program 

 Keaktifan mengajukan usulan 

  Data KSM 

 Penyusunan RKM 

 Identifikasi lapangan 

 Pemilihan sistem, konsep dan RAB 

 Pelaksanaan proses pembangunan 

 Pelatihan Masyarakat 

 Pengawasan pembangunan 

 Aktif Iuran 

 Aktif pengoperasional dan 
pemeliharaan 

Komponen  Pemeliharaan Drainase 

 Pemeliharaan saluran terbuka 
tertutup 

 Pemeliharaan pintu air dan pompa 

 Pemeliharaan rutin, berkala, khusus 
 

Deskriptif Kuantitatif 

Spasial 

Deskriptif Kualitatif 

 Potret Drainase berdasarkan Faktor 
Fisik (Perubahan tgl, Peningkatan 
Debit, amblesan tanah, pasang 
surut, limbah dan sampah) 

 Potret Drainase berdasarkan Faktor 
Sosial (Peningkatan Jumlah 
Penduduk, Limbah dan Sampah) 

Karakteristik Masyarakat 

terhadap Partisipasi 

Pembangunan dan 

Pemeliharaan di Kampung 

Tambak Lorok 

Peta Persebaran 
Permasalahan Prasarana 

Drianase berdasarkan faktor 
fisik dan sosial  

 

Deskriptif Kuantitatif 

(Skoring) 
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 Data Partisipasi Usulan 

 Data Partisipasi Keterampilan 

 Data Partisipasi Tenaga 

 Data Partisipasi Barang 

 Data Partisipasi Uang 

 Kehadiran masyarakat dalam forum 

 Keaktifan masyarakat dalam forum 
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 Tanggapan dari penyelenggara 

 Realisasi Kegiatan 
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Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap 
Pembangunan dan Pemeliharaan di Kampung 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir merupakan suatu bagian alur yang menjelaskan inti penelitian yang 

dilakukan mulai dari latar belakang, perumusan masalah, research question, tujuan penelitian, 

analisis serta perkiraan hasil akhir yang akan didapatkan. Bagan kerangka pikir ini dapat membantu 

peneliti dalam melakukan penelitian yang lebih sistematis, terarah, serta dapat memberikan 

gambaran umum bagi para pembaca mengenai penelitian yang dilakukan. Berikut adalah bagan 

kerangka pikir. 

 

LATAR BELAKANG 

Pertambahan jumlah penduduk di 

Tambak Lorok tidak diimbangi 

dengan sarana dan prasarana 

memadai 

Pemenuhan kebutuhan 

prasarana drainase   

Pelibatan masyarakat terhadap 

pembangunan dan pemeliharaan 

prasarana drainase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMUSAN MASALAH 

Kondisi sarana dan prasarana di Tambak Lorok masih sangat kurang memadai untuk 

menunjang permukiman di kampung Tambak Lorok terutama prasarana drainase. 

TUJUAN PENELITIAN 

Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 

pemelirahaan prasarana drainase di kampung Tambak Lorok dan upaya 

yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap prasarana drainase. 

RESEARCH QUESTION 

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 

pemelirahaan prasarana drainase di kampung Tambak Lorok? 

Identifikasi 

karakteristik 

masyarakat  

Mengukur tingkat 

partisipasi 

masyarakat  

Analisis bentuk 

partisipasi 

masyarakat  

Identifikasi 

kondisi prasarana 

drainase 

OUTPUT 

Ukuran tingkat partisipasi masyarakat terhadap 

pembangunan dan pemelirahaan prasarana drainase 

di kampung Tambak Lorok 

KESIMPULAN   

dan REKOMENDASI 
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1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang tentang penelitian yang dilakukan, 

rumusan masalah, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, ruang lingkup penelitian yang 

terdiri atas ruang lingkup wilayah dan materi, metode penelitian, kerangka pemikiran dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DRAINASE 

Pada bab ini berisi mengenai kajian teoritis yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Teori-teori yang mendukung penelitian ini diantaranya mengenai kriteria 

prasarana drainase, bentuk partisipasi, tingkatan partisipasi, konsep pembangunan, dan 

konsep pemeliharaan. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Gambaran umum wilayah meliputi penjelasan mengenai letak geografis penelitian atau 

wilayah studi, kondisi fisik yang terdiri dari topografi, klimatologi, jenis tanah, bahaya 

geologi dan tata guna lahan di Tambak Lorok, kondisi non- fisik seperti kependudukan, 

perekonomian dan sosial budaya. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai kondisi 

sarana dan prasarana di lokasi penelitian , yaitu kampung Tambak Lorok yang terdiri dari 

5 RW. 

BAB IV TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN 

PEMELIHARAAN PRASARANA DRAINASE KAMPUNG TAMBAK LOROK 

Pada bab ini berisi analisis berkaitan sasaran penelitian , yaitu, analisis karakteristik 

masyarakat kampung tambak lorok, identifikasi penyebab buruknya prasarana drainase 

melalui faktor fisik dan sosial, analisis bentuk partisipasi masyarakat dan pengukuran 

tingkat partisipasi masyarakat kampung Tambak Lorok terhadap pembangunan dan 

pemeliharaan. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi untuk perbaikan di masa 

yang akan datang. 

 

 


