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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Bagian pendahuluan terdiri dari tujuh sub pembahasan yang diawali dengan latar 

belakang studi proses jejaring stakeholder dalam membangun ketahanan sosial (studi kasus: proses 

pemetaan partisipatoris Peta Kota di Kelurahan Purwodinatan). Pemahaman mengenai latar 

belakang akan diikuti dengan rumusan permasalahan yang didalamnya akan mengemukakan 

mengenai pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dapat membantu peneliti dalam 

menghasilkan output yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan, sasaran dan manfaat akan 

membahas tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan 

tersebut, serta manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian ini. Bab pendahuluan juga akan 

membahas mengenai ruang lingkup penelitian dan justifikasi pemilihan wilayah studi penelitian. 

Batasan lingkup materi berguna untuk menghindari pembiasan materi yang akan dibahas. Kerangka 

pemikiran merupakan sistematika alur berpikir dalam penelitian mulai dari input hingga output 

yang akan dihasilkan. Pada bab pendahuluan juga akan membahas mengenai metode penelitian 

seperti teknik pengumpulan data, kebutuhan data, serta teknik analisis data sebagai pedoman 

peneliti untuk mengolah penelitian dari proses persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan 

data hingga ditemukan hasil analisis dan output dari penelitian ini. Bagian terakhir dari bab 

pendahuluan ini yaitu sistematika penulisan yang merupakan gambaran pembahasan penelitian di 

tiap bab. 

1.1 Latar Belakang 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan 

orang lain. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antar individu dalam menjalani kehidupan sehari-

hari. Menurut Soekanto (2010: 66), kerjasama akan tumbuh subur apabila setiap pihak yang terlibat 

dalam kerjasama menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, pengetahuan dan 

pengendalian diri dalam melakukan proses kerjasama. Kerjasama dapat dikembangkan untuk 

berbagai kepentingan, seperti upaya adaptasi menghadapi permasalahan dan tantangan perkotaan. 

Menurut Fisher dalam Pyles (2007), pengorganisasian masyarakat dalam upaya adaptasi termasuk 

membentuk kelompok, tujuan dasarnya adalah mewujudkan keadilan sosial, mempertahankan 

eksistensi, dan mengembangkan alternatif lembaga di lingkungan masyarakat. Hasil yang akan 

dicapai akan lebih efektif dan efisien terkait dengan kapasitas adaptasi yang diupayakan melalui 

kerjasama komunitas masyarakat dan stakeholder lain. 
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Kapasitas adaptif yang dimiliki antara individu dan komunitas tentunya berbeda. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi tindakan adaptasi yang akan dilakukan dan dampaknya pada 

kehidupan masyarakat luas di masa mendatang. Menurut Fajber (2009), perbedaan kapasitas 

adaptasi antara individu dan kelompok tergantung pada akses terhadap sumberdaya, jaringan sosial, 

pendidikan, teknologi, dan akses pembangunan lainnya. Adaptasi yang dilakukan secara individu 

hanya akan mengatasi masalah individu tersebut. Dampaknya pun tidak dapat dirasakan bagi 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara luas. Berbeda halnya jika upaya adaptasi 

dilakukan oleh komunitas secara berkelompok. Skala ukuran komunitas yang lebih besar daripada 

individu menjadi salah satu nilai tambah, melalui komunitas dapat dilakukan usaha adaptasi yang 

lebih efektif dan efisien. Selain itu juga, adanya komunitas dapat saling melengkapi kekurangan 

antar individu terhadap akses pembangunan. 

Masyarakat dirasa sebagai subyek yang tepat dalam melakukan tindakan adaptasi karena 

potensi-potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Masyarakat dilibatkan dalam adaptasi, karena 

masyarakat merupakan kelompok rentan dan paling mengetahui tantangan lokal. Selain itu, fokus 

perhatian yang memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan dapat meningkatkan kondisi 

kehidupan masyarakat. Upaya pengembangan masyarakat pun kental dengan adanya unsur 

partisipasi masyarakat. Berbeda dengan negara maju, partisipasi masyarakat di negara berkembang 

masih harus dimobilisasi melalui campur tangan pemerintah maupun LSM dan pihak swasta 

lainnya dalam mengupayakan kerjasama. Oleh karena itu kerjasama antar stakeholder sangatlah 

penting dalam pembentukan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Stakeholder dapat berperan 

sebagai inisiator dan koordinator pembentukan komunitas, hingga melakukan pembinaan terhadap 

komunitas yang telah terbentuk. Stakeholder berasal dari berbagai lapisan, yaitu pemerintah kota, 

pemerintah lokal, lembaga non pemerintah dan juga masyarakat. 

Pentingnya kerjasama komunitas dan stakeholder lain sebagai upaya adaptasi dan 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sangatlah 

diperlukan. Menurut Kamus Penataan Ruang dalam Djumantri (2009), pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) merupakan upaya pembangunan yang sadar dan terencana yang 

memadukan tiga pilar, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menjamin kemampuan, 

kesejahteraan serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan 

berkelanjutan dalam membangun ketahanan kota memerlukan komponen penduduk yang 

berkualitas untuk mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, 

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan di kota-kota yang ada di 

dunia juga didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bekerjasama dengan pemerintah 

lokal. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mewujudkan ketahanan kota sesuai 

dengan tujuan nomor 11 yaitu ‘Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan’ pada tahun 2030. 
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Indikator SDGs pun menjadi pedoman bagi pembangunan yang dilakukan di Indonesia, seperti 

Kota Semarang dalam upaya mewujudkan kota yang berketahanan. 

Menurut 100 RC (100 Resilient Cities), Kota Semarang merupakan kota pesisir yang 

terus bertransformasi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dan kawasan terbangun terus 

tumbuh berkembang, terutama ke arah selatan dan timur Kota Semarang. Menurut Kusumatantya 

(2013) dalam penelitiannya di pesisir Kota Pekalongan, kerentanan fisiologis wilayah pesisir 

semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim serta kondisi struktural masyarakat yang 

sebagian besar merupakan masyarakat miskin dan tidak mempunyai kemampuan adaptasi secara 

optimal, dikarenakan keterbatasan kualitas sumber daya manusianya. Kusumatantya (2013) juga 

menambahkan bahwa tindakan adaptasi diperlukan untuk mengatasi kerentanan dan mencapai 

ketahanan kota. Menurut 100 RC Kota Semarang, ketahanan kota merupakan kapasitas individu, 

masyarakat, lembaga, perusahaan dan sistem di dalam sebuah kota untuk dapat bertahan, 

beradaptasi dan tumbuh dengan adanya berbagai guncangan dan tekanan yang dialami, baik fisik 

maupun sosial. Kota Semarang didukung oleh 100 RC yang diinisiasi oleh Rockefeller Foundation 

dalam menyiapkan diri terhadap perubahan dan tantangan kota masa depan. Kota Semarang juga 

menyiapkan strategi ketahanan kota secara komprehensif berdasarkan 4 dimensi, yaitu (1) 

Kesehatan dan Kesejahteraan, (2) Sosial dan Ekonomi, (3) Lingkungan dan Infrastruktur, serta (4) 

Kepemimpinan dan Strategi. 

Kota Semarang memiliki karakteristik wilayah yang cukup unik, dimana posisinya 

berbatasan dengan laut Jawa di sebelah utara. Hal ini membuat Kota Semarang sering terkena 

dampak banjir rob akibat permukaan tanah yang lebih rendah daripada permukaan air laut. Kota 

Semarang juga terkenal dengan budaya jawa khas Semarangannya yang cukup kental serta sejarah 

yang kuat dalam membentuk Kota Semarang seperti sekarang. Tantangan dan permasalahan Kota 

Semarang selain banjir rob dan gempa yaitu memiliki kampung-kampung kota yang cukup padat 

dan kumuh, dimana kapasitas masyarakat kampung juga belum memadai. Masalah sosial pun 

muncul akibat masyarakat kurang mampu menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada. 

Seiring perkembangan zaman, masyarakat Kota Semarang menjadi kurang aktif dalam berkegiatan 

di tempat tinggalnya dan kurang peduli terhadap permasalahan maupun isu perkotaan. Hal tersebut 

berdampak pada interaksi dan aktivitas sosial masyarakat, sehingga mengakibatkan kerentanan 

sosial di Kota Semarang. 

Kota Semarang perlu melanjutkan dan mengembangkan usahanya untuk mencapai sebuah 

kota yang berketahanan. Usaha yang dilakukan melalui keterlibatan masyarakat, komunitas, 

NGO/LSM, maupun aktor lokal pada pembangunan Kota Semarang. Komunitas lokal Semarang 

yaitu Hysteria juga sudah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat kampung melalui kegiatan 

Peta Kota di Kelurahan Purwodinatan. Komunitas Hysteria bekerjasama dengan jejaring RNI yang 
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diprakarsai oleh Rockefeller Foundation, yang juga masuk dalam jejaring ketahanan kota dunia 

bernama 100 Resilient Cities (100 RC). Hysteria bersama jejaring RNI membuat sebuah kegiatan 

pemetaan partisipatoris berbasis open source map OpenStreetMap (OSM) dan menggunakan 

metode pelaporan Ushahidi. Kegiatan yang bernama Peta Kota ini diadakan pada tahun 2015 dan 

merupakan kali kelima diadakannya kegiatan tersebut sejak tahun 2010. Awalnya Peta Kota hanya 

merupakan pemetaan kegiatan seni di Semarang, namun kemudian menjadi kegiatan pemetaan 

partisipatoris yang dibalut dengan kegiatan seni. Peta Kota di tahun 2015 tersebut juga merekam 

dan mendokumentasikan sejarah budaya kampung kota yang ada di Kelurahan Purwodinatan 

sebagai upaya mempertahankan kesenian dan sejarah kampung kota. Akhir dari kegiatan Peta Kota 

juga membuat mural peta kampung, festival Purwodinatan, dan peresmian website Peta Kota 

Semarang yang dapat diakses publik.  

Peta Kota ini menghasilkan peta online berupa lokasi fasum, tempat penting yang ada di 

kampung, serta pelaporan kegiatan-kegiatan penting yang terjadi. Pemetaan ini juga memanfaatkan 

sms maupun media sosial dalam melaporkan kejadian secara real-time. Tujuan pemetaan 

partisipatoris Peta Kota lainnya yaitu meningkatkan keaktifan dan kapasitas masyarakat melalui 

partisipasi dalam kegiatan Peta Kota, serta upaya mempertahankan budaya dan sejarah kampung 

agar tetap eksis kedepannya. Langkah awal pemetaan partisipatoris ini hanya berfokus pada 3 

kampung saja, yaitu Kampung Bustaman, Kampung Malang, dan Kampung Petemesan. Ketiga 

kampung tersebut memiliki keaktifan yang lebih, mudah diajak bekerjasama, dan mau belajar 

dibanding kampung lainnya. Kemudian upaya peneliti untuk melihat proses pemetaan partisipatoris 

Peta Kota di Kelurahan Purwodinatan tersebut melalui identifikasi latar belakang, proses 

penyusunan dan jejaring stakeholder yang terlibat pada Peta Kota. Upaya selanjutnya yaitu 

mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat kampung melalui indikator ketahanan sosial, 

menganalisis manfaat kegiatan Peta Kota bagi masyarakat di Kelurahan Purwodinatan, serta 

menganalis proses jejaring stakeholder pada penyusunan Peta Kota dalam membangun ketahanan 

sosial di Kelurahan Purwodinatan. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Tantangan dan permasalahan Kota Semarang yang sedang dihadapi sampai saat ini 

seperti perubahan banjir rob, urbanisasi, kemiskinan serta permasalahan lainnya menjadi urgensi 

untuk segera ditangani. Melalui upaya pemerintah Kota Semarang yang mendaftarkan Kota 

Semarang dalam jejaring 100 Resilient Cities (100 RC), akhirnya terpilih dalam 100 kota 

berketahanan dunia pada fase pertama. Harapan pemerintah Kota Semarang dari kolaborasi dengan 

jejaring 100 RC tersebut yaitu dapat menangani permasalahan perkotaan yang ada terkait 

perubahan iklim yang terjadi dan dapat membentuk strategi ketahanan Kota Semarang. Upaya 
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tersebut memang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga perlu adanya 

kesadaran dan partisipasi dari masyarakat maupun komunitas lokal Kota Semarang yang saling 

bersinergis. Salah satu komunitas lokal di Kota Semarang, yaitu Hysteria, membuat kegiatan 

berbasis ketahanan yaitu Peta Kota. 

Persamaan tujuan dengan pemerintah Kota Semarang dalam membangun ketahanan kota, 

kegiatan Peta Kota yang disusun oleh komunitas pemuda Hysteria dari Semarang menjadi 

pembelajaran penting yang diteliti pada penelitian ini. Hysteria berkolaborasi dengan Ushahidi 

yang membentuk jejaring kerjasama bernama Resilience Network Initiative (RNI) bersama 

Rockefeller Foundation untuk membentuk kegiatan pemetaan bernama Peta Kota pada tahun 2015 

yang lalu. Pemetaan yang mengusung konsep partisipatoris ini juga berkolaborasi dengan 

Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dari OpenStreetMap (OSM) Indonesia dan The 

Ground Truth Initiative dalam memetakan kawasan Purwodinatan dan sekitarnya menjadi peta 

online. Peta Kota juga terdapat pemetaan offline yang mendokumentasikan sejarah dari kampung 

kota di Kelurahan Purwodinatan Semarang dalam bentuk seni, seperti mural, sign system dan 

sebagainya. Pemetaan partisipatoris ini berfokus di 3 kampung yaitu Kampung Bustaman, 

Kampung Malang, dan Kampung Petemesan. Keterlibatan aktor kunci, masyarakat lokal, 

volunteer, seniman, serta komunitas lokal lainnya menjadi poin penting dalam penyusunan Peta 

Kota. Pertanyaan yang kemudian muncul dari latar belakang penelitian ini adalah “Bagaimana 

proses jejaring stakeholder pada kegiatan Peta Kota dapat membangun ketahanan sosial di 

Kelurahan Purwodinatan?” 

 

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian 

Tujuan, sasaran, dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses jejaring stakeholder pada 

kegiatan Peta Kota dalam membangun ketahanan sosial di Kelurahan Purwodinatan. Proses 

pemetaan partisipatoris Peta Kota oleh komunitas Hysteria diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat kampung kota di Kelurahan Purwodinatan dalam membangun ketahanan sosial.  

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Adapun sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi latar belakang, proses penyusunan, dan jejaring stakeholder yang 

terlibat dalam kegiatan Peta Kota. 
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2. Mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat di 3 kampung kota Kelurahan Purwodinatan 

melalui indikator ketahanan sosial.  

3. Menganalisis manfaat kegiatan Peta Kota bagi masyarakat di Kelurahan Purwodinatan. 

4. Menganalisis proses jejaring stakeholder pada penyusunan Peta Kota dalam membangun 

ketahanan sosial di Kelurahan Purwodinatan. 

1.3.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai proses jejaring stakeholder pada pemetaan partisipatoris Peta Kota 

dalam membangun ketahanan sosial di Kelurahan Purwodinatan ini diharapkan dapat memiliki 

manfaat secara praktis maupun akademis. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini.  

1. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dan sumbangan pemikiran 

terhadap jejaring stakeholder, pemerintah, maupun masyarakat kampung kota di 

Kelurahan Purwodinatan yang terlibat pada penyusunan Peta Kota. Pertimbangan dan 

sumbangan pemikiran penelitian ini melalui upaya peningkatan kapasitas masyarakat 

kampung seperti kegiatan pemetaan berbasis partisipasi masyarakat dan upaya 

membangun ketahanan sosial dari pembelajaran yang didapat melalui pemetaan 

partisipatoris yang telah dilakukan. Kemudian upaya pemanfaatan teknologi pemetaan 

pada Peta Kota yang cukup bermanfaat dalam membangun ketahanan Kota Semarang ke 

pemerintah kota sebagai rekomendasi lanjutan penelitian ini.  

2. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis 

maupun pihak lainnya, serta memberi manfaat pada ilmu perencanaan mengenai proses 

jejaring stakeholder pada pemetaan partisipatoris Peta Kota dalam membangun ketahanan 

sosial di Kelurahan Purwodinatan, maupun penelitian lain dengan tema yang serupa. 

Harapan peneliti yaitu penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitan ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi sebagai berikut.  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Menurut Zalina et al. (2015), tempat diciptakan oleh orang-orang berdasarkan 

pengalaman mereka terhadap suatu tempat dan akan memiliki makna mendalam bagi orang-orang 

tersebut. Maka dari itu suatu tempat bagi penelitian studi kasus seperti penelitian ini sangat penting 

dan tentunya lokasi penelitiannya dibatasi untuk mengkerucutkan objek yang diteliti. Lokasi 

penelitian ini berada di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, 
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dengan fokus di 3 kampung kota yaitu Kampung Bustaman, Kampung Malang, dan Kampung 

Petemesan.  Berikut ini adalah batas-batas dari wilayah penelitian ini.  

 Sebelah Utara  : Kelurahan Tanjung Mas di Kecamatan Semarang Utara. 

 Sebelah Timur  : Kelurahan Kebon Agung di Kecamatan Semarang Timur. 

 Sebelah Selatan : Kelurahan Jagalan di Kecamatan Semarang Tengah. 

 Sebelah Barat  : Kelurahan Kauman di Kecamatan Semarang Tengah. 

 
Sumber: Diadaptasi dari BAPPEDA Kota Semarang, 2017  

 
GAMBAR 1.1  

PETA ADMINIS TRAS I KELURAHAN PURWODINATAN 
 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui lokasi penelitian yaitu di Kelurahan 

Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Kemudian fokus lokasi penelitian 

berada di 3 kampung kota, yaitu Kampung Bustaman, Kampung Malang, dan Kampung 

Petemesan. Beberapa pertimbangan dalam memilih 3 kampung kota tersebut yaitu sebagai berikut.  

1. Ketiga kampung kota di Kelurahan Purwodinatan ini dipilih langsung oleh Hysteria 

berdasarkan hasil screening mereka, dengan kriteria seperti warga kampung yang dapat 
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diajak bekerjasama dan juga antusias. Alasan lainnya yaitu keterbatasan volunteer serta 

waktu dalam penyelesaian kegiatan tersebut. 

2. Ketiga kampung ini merupakan kampung lama yang cukup kumuh dan padat, serta belum 

tersentuh oleh pihak luar, namun memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. 

Hysteria juga sudah sering berkegiatan di ketiga kampung tersebut, sehingga dari 

hubungan yang terjalin dapat mudah berkegiatan dan meningkatkan kapasitas masyarakat 

kampung.  

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi berguna untuk membatasi materi yang akan dibahas agar cakupan 

materi tidak terlalu luas dan membingungkan peneliti dalam mencari dan mengolah data penelitian. 

Lingkup substansial dalam penelitian ini difokuskan pada penelitian mengenai proses jejaring 

stakeholder pada pemetaan partisipatoris Peta Kota dalam membangun ketahanan sosial di 

Kelurahan Purwodinatan. Pembatasan ketahanan sosial pada penelitian ini dikarenakan kegiatan 

Peta Kota merupakan kegiatan sosial yang melibatkan peran aktif masyarakat warga kampung di 

Kelurahan Purwodinatan. Fokus pembahasan penelitian ini dapat diketahui melalui hasil 

wawancara dan analisis yang telah dilakukan peneliti.  

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua batasan substansi yang 

akan dibahas dari sasaran penelitian, yaitu identifikasi dan analisis. Berikut merupakan rangkuman 

ruang lingkup materi yang dibahas pada penelitian ini. 

1. Latar belakang kegiatan Peta Kota dapat diketahui melalui identifikasi awal mula 

kegiatan Peta Kota oleh Hysteria diadakan, serta latar belakang kerjasama RNI dan 

Hysteria dengan menggunakan metode timeline. Proses penyusunan kegiatan Peta Kota 

dapat diketahui melalui identifikasi kegiatan Peta Kota pada tahun 2015 di Kelurahan 

Purwodinatan secara mendalam juga dengan menggunakan metode timeline. Jejaring 

stakeholder Peta Kota juga dapat diketahui melalui identifikasi jejaring stakeholder yang 

terlibat pada kegiatan Peta Kota dan kemudian disusun kedalam tabel stakeholder 

maupun bagan hubungan jejaring stakeholder Peta Kota. Upaya selanjutnya yaitu 

mengidentifikasi keadaan sosial masyarakat di 3 kampung kota, yaitu di Kampung 

Bustaman, Kampung Malang, dan Kampung Petemesan, dapat dilakukan melalui capaian 

indikator ketahanan sosial. Capaian indikator ketahanan sosial di masing-masing 

kampung yang diteliti ini menghasilkan ada atau tidaknya indikasi terbangunnya 

ketahanan sosial.  

2. Manfaat penyusunan kegiatan Peta Kota dapat dianalisis melalui analisis proses 

pembelajaran yang didapat dari kegiatan Peta Kota dan analisis manfaat Peta Kota bagi 

kampung di Kelurahan Purwodinatan dengan menggunakan metode komparatif before-
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after. Proses jejaring stakeholder dalam membangun ketahanan sosial di Kelurahan 

Purwodinatan dapat dianalisis melalui analisis siklus adaptif di ketiga kampung dan 

analisis logical framework proses jejaring stakeholder Peta Kota. Analisis siklus adaptif 

di ketiga kampung berguna untuk mengetahui ketercapaian masing-masing kampung 

dalam mengelola kampungnya berkat inisiasi dari pihak eksternal kampung. Analisis 

logical framework  kemudian dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kegiatan Peta 

Kota di Kelurahan Purwodinatan melalui proses jejaring stakeholder. Hasil output 

analisis tersebut dapat memberikan saran dan rekomendasi bagi pihak stakeholder yang 

terlibat. 
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1.5 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 
 

GAMBAR 1.2  

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN  
 



11 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, tahapan penelitian, kebutuhan 

data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Berikut merupakan penjelasan dari 

metode penelitian ini.  

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan 

masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah (Emzir, 2008: 3). Penelitian ini disusun 

berdasarkan pendekatan kualitatif, dimana menurut Emzir (2008: 28) pendekatan ini merupakan 

salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan 

pandangan konstruktivis (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara 

sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola), atau 

pandangan advokasi partisipatoris (seperti, orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi 

perubahan), atau keduanya. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan strategi 

penelitian studi kasus yang menelusuri secara mendalam (in-depth) program, kejadian, aktivitas, 

proses, satu atau lebih individu. Menurut Stake dalam Emzir (2008: 23) , kasus dibatasi oleh waktu 

dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi detail menggunakan variasi prosedur 

pengumpulan data melalui periode waktu yang cukup. 

Penelitian kualitatif studi kasus ini dilakukan karena dalam penelitian ini membutuhkan 

pemahaman mendalam mengenai proses jejaring stakeholder pada penyusunan Peta Kota dalam 

membangun ketahanan sosial di Kelurahan Purwodinatan. Data yang biasanya didapatkan dari 

penelitian kualitatif ini berupa deskripsi, tidak menggunakan metode statistik. Data yang 

diharapkan berupa penjelasan hasil identifikasi latar belakang, proses, maupun jejaring stakeholder 

yang terlibat dalam pemetaan partisipatoris Peta Kota dari metode timeline dan stakeholder 

mapping serta keadaan sosial masyarakat kampung melalui indikator ketahanan sosial. Data hasil 

identifikasi tersebut dipilah menjadi informasi yang lebih fokus serta selektif , sehingga dapat 

digunakan sebagai data penunjang analisis. Analisis manfaat Peta Kota terhadap masyarakat 

kampung menggunakan analisis proses pembelajaran dan analisis komparatif before-after, lalu 

untuk mengetahui proses jejaring stakeholder Peta Kota dalam membangun ketahanan sosial di 

Kelurahan Purwodinatan melalui siklus adaptif dan logical framework.  

1.6.2 Tahapan Penelitian 

Terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakan penelitian ini yang meliputi pra survei, 

pengumpulan data, kompilasi data, analisis data, serta pengujian data. Berikut adalah penjabaran 

dari tahapan penelitian tersebut. 
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1. Pra Survei (Preliminary Survey) 

Pra Survei (preliminary survey) merupakan tahapan persiapan penelitian yang digunakan 

untuk pematangan konsep penelitian dan penyusunan rencana survei. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini menyusun perizinan penelitian, instrumen penelitian termasuk pembuatan peta-peta 

dasar akan dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, menentukan 

narasumber melalui teknik sampling, serta menyusun jadwal pelaksanaan survei. Selain itu pada 

tahap ini peneliti mempersiapkan perijinan dan instrumen yang akan dipakai saat melakukan survei 

di lapangan. 

2. Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber inti. Adapun substansi yang ditanyakan 

mengenai latar belakang, proses penyusunan, dan jejaring stakeholder yang terlibat di kegiatan Peta 

Kota, serta keadaan sosial masyarakat di 3 kampung kota, maupun manfaat sesudah kegiatan 

penyusunan Peta Kota di Kelurahan Purwodinatan. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumen, 

seperti dokumentasi kegiatan komunitas Hysteria maupun deskripsi kegiatan program penyusunan 

Peta Kota yang dapat diperoleh dari website resmi komunitas Hysteria. 

3. Kompilasi Data 

Setelah tahap pengumpulan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah kompilasi 

data. Data yang didapatkan disusun dengan cara menggunakan teknik coding yang disesuaikan 

dengan teknik pengumpulan data. Terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data, antara lain telaah 

dokumen, observasi dan wawancara. Sebagian besar informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan wawancara, sehingga informasi disajikan dalam bentuk manuskrip 

dan kemudian diolah dalam bentuk kartu informasi. Kartu informasi ini berisi cuplikan informasi 

dari hasil wawancara yang dipilih berdasarkan kebutuhan data yang diperlukan. Berikut merupakan 

keterangan pengkodean dan contoh kartu informasi wawancara dalam penelitian ini.  

 

Keterangan: 

KD : Kode data yang memuat informasi sesuai dengan sasaran dan kebutuhan data (LB: Latar 

Belakang; PP: Proses Penyusunan; JS: Jejaring Stakeholder; KS: Kondisi Sosial, MPK: 

Manfaat Peta Kota; dan MKS: Membangun Ketahanan Sosial). 

R : Kode responden wawancara (R1: Ketua Komunitas Hysteria; R2: Ketua 100 RC; R3: 

Perwakilan Kelurahan Purwodinatan; R4: Ketua Kampung Bustaman; R5: Ketua Kampung 

Malang; R6: Ketua Kampung Petemesan). 

1.a : Nomor lokasi cuplikan informasi, misal pada paragraf 1, informasi pertama. 
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1 : Nomor cuplikan informasi. 

Berikut ini adalah bentuk kartu informasi sebagai instrumen penyajian informasi data-

data hasil wawancara yang telah dilakukan. 

TABEL I.1  

CONTOH KARTU INFORMAS I WAWANCARA 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

4. Penyusunan Laporan 

Tahap penyusunan laporan dimulai dengan melakukan analisis data yang sebelumnya 

telah didapatkan dari pengumpulan data penelitian. Langkah selanjutnya adalah penyusunan 

kesimpulan dan rekomendasi yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. Penyusunan laporan 

ini dimulai dari pendahuluan, kajian literatur, gambaran umum, analisis dan hasil temuan studi, 

serta kesimpulan dan rekomendasi. 

5. Pengujian Laporan 

Tahap pengujian laporan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian yang telah 

dilakukan. Pada tahap ini hasil penelitian baik dari teori, analisis maupun penyusunan laporan akan 

dinilai dan diujikan dihadapan dosen. 

1.6.3 Data Penelitian 

Tabel data yang digunakan dalam menunjang pengumpulan data penelitian mengenai 

proses jejaring stakeholder pada pemetaan partisipatoris Peta Kota dalam membangun ketahanan 

sosial di Kelurahan Purwodinatan tergambar dalam Tabel I.2. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini dibagi berdasarkan empat sasaran, dimana tiap-tiap sasaran memiliki variabel yang 

menjadi landasan dalam pengumpulan data penelitian ini. Pada sasaran pertama terdapat tiga 

variabel yaitu latar belakang, proses penyusunan, dan jejaring stakeholder yang terlibat, pada 

sasaran kedua terdapat satu variabel yaitu kondisi sosial, sasaran ketiga terdapat satu variabel yaitu 

manfaat penyusunan Peta Kota, serta sasaran keempat yaitu proses membangun ketahanan sosial.  

Pada tabel data penelitian juga terdapat jenis data yang terbagi menjadi data primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data juga terbagi menjadi dua, yaitu wawancara dan telaah dokumen. Pada 

menu kompilasi data terdapat tiga kategori yaitu deskripsi, chart, dan tabel. Sumber data penelitian 

terbagi menjadi empat, yaitu dari komunitas Hysteria, Kelurahan Purwodinatan, warga kampung, 
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dan website. Tahun data penelitian hanya dari tahun 2015 dan tahun 2017, sesuai dengan tahun 

berjalannya Hysteria sampai peneliti melakukan penelitian ini.  

TABEL I.2  

DATA PENELITIAN 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

mencakup teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. 

A. Teknik Pengumpulan Data Primer 
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Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau langsung dari 

sumber data. Data ini dikumpulkan terkait dengan tema yang diambil dan berada dalam kerangka 

yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer sebagian besar dapat dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara mendalam. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang mengamati dan mengidentifikasi secara langsung situasi yang ada di lapangan. Objek 

penelitian yang diamati adalah latar belakang, proses, dan jejaring stakeholder yang terlibat dalam 

penyusunan kegiatan Peta Kota, serta kondisi sosial masyarakat 3 kampung kota di Kelurahan 

Purwodinatan. Wawancara seperti yang dikemukakan oleh Soehartono dalam Steven (2011) 

merupakan percakapan yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan, melakukan 

elaborasi terhadap pernyataan-pernyataan sumber informasi, dan juga menitikberatkan pada cross 

check pernyataan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Peneliti bertanya langsung kepada 

informan yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten dan dianggap mampu memberikan 

gambaran maupun informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Wawancara semi terstruktur ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana latar 

belakang, proses, dan jejaring stakeholder yang terlibat dalam penyusunan kegiatan Peta Kota serta 

bagaimana jejaring stakeholder tersebut dapat meningkatkan kapasitas masyarakat di 3 kampung 

kota Kelurahan Purwodinatan.  

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menentukan responden yang sesuai 

dengan alur penelitian dan pengumpulan data ini. Pendekatan tersebut antara lain melalui 

pendekatan purposive sampling dan snowball sampling. Neuman dalam Steven (2011) menyatakan 

bahwa purposive sampling merupakan teknik pemilihan informan dimana peneliti diperbolehkan 

untuk memilih sampel sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, seperti kompetensi, 

kredibilitas, dan profesionalitas. Maka dari itu, untuk mengidentifikasi aktor kunci Peta Kota 

digunakan pendekatan purposive sampling atau pemilihan sample yang sengaja dengan maksud 

dan tujuan tertentu. Metode snowball sampling dilakukan saat peneliti melakukan konfirmasi 

kepada informan dan mencari fakta–fakta yang kurang diketahui oleh informan pertama. Snowball 

sampling digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder atau komunitas lain yang terlibat dalam 

penyusunan Peta Kota yang diinisiasi oleh komunitas Hysteria.  

B. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder digunakan sebagai data penopang pada gambaran umum lokasi penelitian. 

Data sekunder yang dimaksud menurut Kountur dalam Steven (2011) adalah data yang diperoleh 

tidak secara langsung dari sumbernya, tetapi didapat dari sumber-sumber lain yang secara kredibel 

dapat memberikan informasi seperti studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-

sumber yang bersifat teoritis seperti buku-buku, dokumen, dan berbagai macam literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder pada 



16 

 

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data literatur yang berkaitan dan juga pengumpulan 

data dari instansi dan artikel terkait dengan penelitian. Instansi yang akan dijadikan sebagai tujuan 

survei, yaitu kantor Kelurahan Purwodinatan dan kantor komunitas Hysteria. Data dari kelurahan 

yang dibutuhkan berupa data monografi, batas RT dan RW, sedangkan data yang dibutuhkan dari 

kantor Hysteria yaitu dokumentasi kegiatan Peta Kota dan data-data terkait penyusunan kegiatan 

tersebut. 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Neuman dalam Steven (2011), analis is yang bersifat kualitatif biasanya bersifat 

mengidentifikasi pola dan hubungan dari data yang dihasilkan dan tidak disandarkan pada statistik. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Teknik dalam analisis data kualitatif adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Berikut merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian mengenai proses 

jejaring stakeholder Peta Kota dalam membangun ketahanan sosial di Kelurahan Purwodinatan per 

sasaran penelitian. 

1. Metode Analisis Sasaran 1 

Pada metode analisis sasaran 1 terdapat tiga variabel yang menjadi inti pembahasan di 

sasaran ini, yaitu latar belakang, proses penyusunan, dan jejaring stakeholder. Metode untuk 

mengidentifikasi sasaran 1 ini menggunakan metode timeline dan metode stakeholder mapping. 

Kompilasi data yang dipakai yaitu tabel, chart, dan deskripsi. Metode pengumpulan data yang 

digunakan menggunakan metode primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu wawancara dan telaah dokumen. Output dari penelitian ini yaitu mengetahui latar belakang, 

proses penyusunan, dan jejaring stakeholder yang terlibat di kegiatan Peta Kota. 
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 Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 
GAMBAR 1.3  

METODE ANALIS IS SASARAN 1  

2. Metode Analisis Sasaran 2 

Pada metode analisis sasaran 2 terdapat satu variabel yang menjadi inti pembahasan di 

sasaran ini, yaitu kondisi sosial masyarakat. Metode untuk mengidentifikasi kondisi sosial 

masyarakat yang digunakan yaitu metode analisis ketahanan sosial. Kompilasi data yang dipakai 

yaitu tabel dan deskripsi. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode primer. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Output dari penelitian ini yaitu 

mengetahui kondisi sosial masyarakat di 3 kampung kota melalui indikator ketahanan sosial 

 Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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GAMBAR 1.4  

METODE ANALIS IS SASARAN 2  

 

3. Metode Analisis Sasaran 3  

 Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 
GAMBAR 1.5  

METODE ANALIS IS SASARAN 3  

Pada metode analisis sasaran 3 terdapat satu variabel yang menjadi inti pembahasan di 

sasaran ini, yaitu manfaat penyusunan Peta Kota. Metode untuk menganalisis yang digunakan yaitu 

analisis proses pembelajaran dan metode komparasi before-after. Kompilasi data yang dipakai 

yaitu tabel dan deskripsi. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode primer 

dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan telaah dokumen. 

Output dari penelitian ini yaitu mengetahui manfaat penyusunan kegiatan Peta Kota bagi 

masyarakat di Kelurahan Purwodinatan. 

4. Metode Analisis Sasaran 4 

Pada metode analisis sasaran 4 terdapat satu variabel yang menjadi inti pembahasan di 

sasaran ini, yaitu proses membangun ketahanan sosial. Metode untuk menganalisis yang digunakan 

yaitu metode logical framework. Kompilasi data yang dipakai yaitu deskripsi dan chart. Metode 

pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan telaah dokumen. Output dari penelitian ini 

yaitu mengetahui proses jejaring stakeholder Peta Kota terhadap peningkatan kapasitas masyarakat 

kampung kota di Kelurahan Purwodinatan. 
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 Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 
GAMBAR 1.6  

METODE ANALIS IS SASARAN 4  

5. Kerangka Metode Analisis 

Kerangka metode analisis penelitian merupakan kerangka yang memuat alur proses 

tahapan dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Kerangka ini menggabungkan metode 

analisis dari tiap sasaran. Gambar 1.7 menunjukkan kerangka analisis yang menggambarkan 

struktur analisis sebagai alat penelitian mengenai analisis proses jejaring stakeholder pada 

penyusunan Peta Kota dalam membangun ketahanan sosial di Kelurahan Purwodinatan. 
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Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 
GAMBAR 1.7  

KERANGKA ANALISIS PENELITIAN 
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1.7 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian mengenai proses jejaring stakeholder dalam 

membangun ketahanan sosial (studi kasus: pemetaan partisipatoris Peta Kota di Kelurahan 

Purwodinatan) terdiri dari lima bab. Berikut struktur penulisan laporan penelitian ini.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, sasaran, dan 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LITERATUR HUBUNGAN JEJARING STAKEHOLDER DALAM KONTEKS 

MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT 

Bab kedua menjelaskan kajian literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, 

seperti literatur mengenai karakteristik dan kepentingan jejaring stakeholder, kota dan 

karakteristiknya, kerentanan dan ketahanan sosial masyarakat kota, indikator 

ketahanan sosial masyarakat, partisipasi komunitas masyarakat dalam pemetaan 

partisipatoris, roadmap ketahanan Kota Semarang, dan sintesis literatur. 

BAB III  GAMBARAN UMUM KAMPUNG KOTA KELURAHAN PURWODINATAN 

DAN PENYUSUNAN PETA KOTA 

Bab ketiga menjelaskan secara singkat karakteristik wilayah studi serta membahas 

penyusunan kegiatan pemetaan partisipatoris Peta Kota di tahun 2015. 

BAB IV  ANALISIS PROSES JEJARING STAKEHOLDER PETA KOTA DALAM 

MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI KELURAHAN 

PURWODINATAN 

Bab keempat menjelaskan mengenai analisis yang akan digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dan temuan lainnya berdasarkan sasaran dalam penelitian ini, 

seperti karakteristik Peta Kota dan stakeholder terkait dalam penyusunannya, keadaan 

sosial masyarakat di 3 kampung kota, manfaat penyusunan kegiatan Peta Kota, proses 

jejaring stakeholder Peta Kota dalam membangun ketahanan sosial, serta temuan 

penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yang meliputi kesimpulan, 

keterbatasan studi, rekomendasi, dan rekomendasi studi lanjutan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KAMPUNG KOTA KELURAHAN 

PURWODINATAN DAN PENYUSUNAN PETA KOTA 
 

Bab III pada penelitian ini akan membahas gambaran umum kampung kota yang ada di 

Kelurahan Purwodinatan, serta penyusunan kegiatan Peta Kota. Pembahasan dari bab gambaran 

umum ini dibagi menjadi dua subbab, yaitu subbab pertama yang membahas karakteristik wilayah 

studi seperti konstelasi wilayah penelitian, karakteristik Kelurahan Purwodinatan, serta 

karakteristik kampung kota di Kelurahan Purwodinatan yang menjadi fokus penelitian ini. Subbab 

kedua membahas mengenai penyusunan kegiatan Peta Kota di tahun 2015 secara detail, seperti 

program pemetaan partisipatoris Peta Kota maupun maupun profil responden wawancara yang 

dapat memberikan informasi secukupnya pada penelitian ini. 

3.1 Karakteristik Wilayah Studi 

Subbab karakteristik wilayah studi ini akan dibagi menjadi tiga sub pembahasan lagi 

yaitu konstelasi wilayah penelitian, karakteristik Kelurahan Purwodinatan, serta karakteristik 

kampung kota di Kelurahan Purwodinatan. Berikut penjelasan sub pembahasan di bawah ini.  

3.1.1 Konstelasi Wilayah Penelitian 

 
Sumber: Diadaptasi dari BAPPEDA Kota Semarang, 2017  

 
GAMBAR 3.1  

KONS TELAS I WILAYAH PENELITIAN 
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Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan 

terbesar kelima di Indonesia sesudah Kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan 

(http://petasmg.com). Kota Semarang terletak di pesisir pantai utara Jawa Tengah, dengan luas 

wilayah sebesar 373,70 km
2
 dan garis pantai sepanjang 13,6 km (BPS Kota Semarang, 2016). Kota 

Semarang menurut BPS Kota Semarang (2016) memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan, serta 

jumlah penduduk sebesar 1.595.267 jiwa. Menurut RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031 dalam 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Kota Semarang juga merupakan bagian 

dari kawasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Area Metropolitan Kedungsepur yang terdiri dari 

Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan 

Kota Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Area metropolitan Kedungsepur memiliki penduduk 

sekitar 6 juta jiwa, merupakan wilayah metropolis terpadat keempat, setelah Jabodetabek (Jakarta), 

Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya.  

Kota Semarang yang memiliki luas 373.67 km
2
 terletak sekitar 558 km sebelah timur 

Jakarta, atau 512 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebalah barat daya Banjarmasin (via 

udara). Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten 

Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Kota Semarang sebagai salah satu kota paling 

berkembang di Pulau Jawa juga mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa 

dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa (http://petasmg.com). Beberapa tahun terakhir, 

perkembangan Kota Semarang ditandai dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit di 

beberapa sudut kota. Sayangnya pesat jumlah penduduk membuat kemacetan lalu lintas di dalam 

Kota Semarang semakin macet. Tujuan dari penataan ruang wilayah Kota Semarang yaitu sebagai 

pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan 

berkelanjutan.  

Bagian bawah Semarang adalah pusat kota dan merupakan permukiman utama, kawasan 

industri dan pemerintahan. Semua pusat sistem transportasi (bandara, kereta api dan stasiun bis) 

dan jalan utama juga menghubungkan bagian barat dan timur Jawa. Oleh karena itu, pengaruh 

paling signifikan dari perubahan iklim yang harus diperhatikan untuk daerah ini adalah kenaikan 

muka air laut atau lebih dikenal dengan banjir rob (Susilowardhani, 2014). Kota Semarang 

mempunyai 16 kecamatan yang memiliki perkembangan yang cukup pesat, seperti salah satunya 

yaitu Kecamatan Semarang Tengah. Kecamatan ini memiliki 15 kelurahan yang memiliki luas 

wilayah sebesar 6,14 km
2
, jumlah penduduk sejumlah 70.259 jiwa pada tahun 2015 dan kepadatan 

penduduk sebesar 11.443 jiwa/km
2
 pada tahun 2015. Kecamatan Semarang Tengah yang 

berdekatan dengan kawasan kota lama Semarang ini juga termasuk dalam BWK I dengan fungsi 

utama sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa, dan juga pusat pelayanan kota. Pusat pelayanan 
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kota tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan 

dan jasa di Kota Semarang. 

3.1.2 Karakteristik Kelurahan Purwodinatan 

Kelurahan Purwodinatan merupakan satu dari 15 kelurahan yang ada di Kecamatan 

Semarang Tengah, Kota Semarang. Kelurahan ini berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan 

Semarang Utara, sebelah timur dengan Kecamatan Semarang Timur, sebelah barat dengan 

Kelurahan Kauman, dan sebelah selatan dengan Kelurahan Jagalan. Kelurahan Purwodinatan 

termasuk dalam pusat lingkungan BWK I.1 yang dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan 

skala pelayanan sebagian BWK dan meliputi sarana perdagangan, pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, dan pelayanan umum. Sebagian dari kawasan Kota Lama Semarang berada dalam 

Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah. Maka dari itu masih banyak rumah 

maupun bangunan yang berarsitektur tua dan padat. Kelurahan Purwodinatan juga memiliki luas 

sebesar 0,49 km
2
, jumlah penduduk sebanyak 4.681 jiwa pada tahun 2015, serta kepadatan 

penduduk sebesar 9.553 jiwa/km
2
.  

 
Sumber: Diadaptasi dari BPS Kota Semarang, 2017  

 
GAMBAR 3.2  

DIAGRAM PENGGUNAAN LAHAN KELURAHAN PURWODINATAN TAHUN 2015 

 

Gambar 3.2 menunjukkan penggunaan lahan di Kelurahan Purwodinatan pada tahun 2015 

menurut Kecamatan Semarang Tengah dalam Angka 2016 (BPS Kota Semarang, 2017). Kelurahan 

Purwodinatan memiliki luas 49,24 Ha ini penggunaan lahannya dikategorikan menjadi empat 

bagian, dengan rincian yaitu permukiman dan kawasan terbangun seluas 45,15 Ha dengan 

persentase 91,7% dari total lahan, lapangan dan RTH seluas 0,04 Ha  dengan persentase 0,08% dari 

total lahan, kolam, empang dan rawa seluas 0,03 Ha  dengan persentase 0,06% dari total lahan, 

serta penggunaan lahan lainnya seluas 4,02 Ha dengan persentase 8,16% dari total lahan. 

Permukiman dan kawasan terbangun di Kelurahan Purwodinatan berdasarkan presentase diagram 
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pada Gambar 3.2 memang sangat padat. Hasil identifikasi dari observasi penelitian, Kelurahan 

Purwodinatan dipadati dengan bangunan-bangunan, seperti permukiman penduduk kampung kota 

maupun ruko dan warung sebagai tempat usaha penduduk Kota Semarang. 

 
Sumber: Diadaptasi dari BPS Kota Semarang, 2017  

 
GAMBAR 3.3  

DIAGRAM JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN PURWODINATAN 

BERDASARKAN JENIS  KELAMIN DAN RENTANG UMUR TAHUN 2015 

 

Gambar 3.3 menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rentang umur 

pada tahun 2015 (BPS Kota Semarang, 2017). Jumlah penduduk di Kelurahan Purwodinatan 

sebanyak 4.681 Jiwa, dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.289 jiwa dan 

perempuan sebanyak 2.392 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan pada Gambar 3.3 

menandakan tingkat kelahiran perempuan di Kelurahan Purwodinatan lebih banyak dibandingkan 

laki-laki. Tingkat usia muda dalam rentang 0-29 tahun juga mendominasi di Kelurahan 

Purwodinatan, hal tersebut menandakan bahwa rata-rata penduduk di Kelurahan Purwodinatan 

cukup dalam tahap usia produktif sehingga kegiatan di kampung juga cukup produktif. 
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Sumber: Diadaptasi dari BPS Kota Semarang, 2017 

 
GAMBAR 3.4  

DIAGRAM JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN PURWODINATAN MENURUT JENIS AGAMA 

TAHUN 2015 

Gambar 3.4 menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Purwodinatan menurut jenis 

agama di tahun 2015 (BPS Kota Semarang, 2017). Kelurahan ini didominasi oleh penduduk 

beragama Islam sebanyak 2.531 jiwa, Kristen Khatolik sebanyak 561 jiwa, Kristen Protestan 

sebanyak 995 jiwa, Buddha sebanyak 81 jiwa dan Hindu sebanyak 168 jiwa. Banyaknya jumlah 

penduduk beragama Islam dapat mempengaruhi karakteristik aktivitas penduduk Kelurahan 

Purwodinatan. Aktivitas umum masyarakat yang ada di kelurahan ini berupa pengajian, dan 

sebagainya. Hal tersebut juga ditandai dengan banyaknya tempat peribadatan seperti masjid 

sejumlah 2 bangunan dan surau sebanyak 8 bangunan. 
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 Sumber: Diadaptasi dari BPS Kota Semarang, 2017 

 

GAMBAR 3.5  

DIAGRAM JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN PURWODINATAN MENURUT JENJANG 

PENDIDIKAN TAHUN 2015 

 

Gambar 3.5 menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Purwodinatan menurut jenjang 

pendidikan tahun 2015 (BPS Kota Semarang, 2017). Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan 

Purwodinatan tergolong rendah, dimana jumlah penduduk tamatan SD terbanyak sebanyak 1195 

jiwa dan disusul oleh tamatan SLTP sebanyak 976 jiwa, serta tamatan SLTA sebanyak 836 jiwa. 

Bahkan masih ada penduduk yang tidak bersekolah sebanyak 361 jiwa dan tidak tamat SD 

sebanyak 434 jiwa. Hanya 2% saja penduduk yang tamat perguruan tinggi dan 3% penduduk 

tamatan akademi. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Purwodinatan masih 

tergolong rendah. 
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Sumber: Diadaptasi dari BPS Kota Semarang, 2017  

 
GAMBAR 3.6  

DIAGRAM JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN PURWODINATAN MENURUT MATA 

PENCAHARIAN TAHUN 2015 

 

Gambar 3.6 menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Purwodinatan menurut mata 

pencaharian di tahun 2015 (BPS Kota Semarang, 2017). Jumlah penduduk dengan mata 

pencaharian terbanyak di Kelurahan Purwodinatan yaitu buruh industri sebanyak 854 jiwa. Hal 

tersebut menandakan bahwa mobilitas penduduk Kelurahan Purwodinatan cukup tinggi karena 

kebanyakan pabrik/industri berada diluar Kelurahan Purwodinatan. Buruh pabrik lainnya juga ada 

yang bekerja di pabrik/industri yang ada di Kelurahan Purwodinatan, dimana terdapat 4 pabrik 

kecil dan 12 pabrik rumah tangga. Pada kondisi eksisting juga terdapat ruko-ruko tempat usaha 

seperti 3 hotel/losmen, 27 rumah makan, 267 perdagangan/usaha dagang, 23 kios, 330 toko, serta 

44 warung, dan pekerjanya tinggal tidak jauh dari tempat kerjanya. 

3.1.3 Karakteristik Kampung Kota di Kelurahan Purwodinatan 

Menurut Suliyati dalam Sukmawati dan Yuliastuti (2016), kampung kota sebagai embrio 

perkembangan kota dapat memberi identitas dalam perjalanan perkembangannya. Keberadaan 

kampung yang terletak di kawasan pusat kota tersebut saat ini rentan mengalami tekanan secara 

fisik dan non-fisik. Sukmawati dan Yuliastuti (2016) menjelaskan bahwa kampung kota merupakan 

bagian dari permukiman perkotaan yang dibentuk oleh konsep keruangan dalam kurun waktu yang 

sangat lama dan muncul secara spontan, sehingga jaringan prasarana pun kurang memadai. 

Kampung kota masih eksis hingga saat ini karena memiliki kemampuan untuk bertahan dari masa 

ke masa. Kustiwan et al. (2015) menjelaskan bahwa penduduk kampung kota telah melakukan 

kegiatan produktif yang memberikan kontribusi s ignifikan terhadap ekonomi kota, tetapi 

lingkungan fisiknya berkembang secara spontan dan tidak terencana sehingga tidak ada struktur 

dan pedoman formal yang diterapkan pada proses pembangunan.  
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Kelurahan Purwodinatan yang terletak di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 

ini memiliki 6 RW dan 35 RT. Kelurahan ini juga memiliki 11 kampung, yaitu Kampung 

Bustaman, Kampung Bustaman Gedong, Kampung Gedong Mulyo, Kampung Jurnatan, Kampung 

Kertobangsan, Kampung Malang, Kampung Pekojan Tengah, Kampung Pesantren, Kampung 

Petemesan, dan Kampung Purwodinatan. Sebelas kampung kota yang ada di Kelurahan 

Purwodinatan tersebut dipilihlah oleh Hysteria 3 kampung kota yang menjadi fokus dari penelitian 

ini. Berikut merupakan karakteristik 3 kampung kota yang merupakan fokus dari Program Peta 

Kota, yaitu Kampung Bustaman, Kampung Malang, dan Kampung Petemesan. 

a. Kampung Bustaman 

Kampung Bustaman adalah salah satu kampung lama kota yang terletak di RW III, 

Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Kampung Bustaman 

memiliki luas wilayah sekitar 0,6 Ha dan terdiri atas 2 wilayah RT, yaitu RT 04 dan RT 05. 

Kampung Bustaman memiliki jumlah penduduk sebanyak 366 jiwa atau 114 KK dengan jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 189 jiwa dan perempuan sebanyak 177. Rata-rata jumlah orang per 

KK di Kampung Bustaman adalah 3-4 jiwa/KK dengan jumlah KK yang menghuni setiap satuan 

rumah rata-rata sebanyak 2-4 KK/rumah. Kepadatan penduduk di Kampung Bustaman mencapai 

610 jiwa/Ha dan tergolong sebagai permukiman berkepadatan sangat tinggi. Kampung Bustaman 

juga memiliki perkumpulan remaja bernama Ikatan Remaja Bustaman (IRB) serta paguyuban 

warga bernama forum guyub warga yang menampung aspirasi warga Bustaman dalam lingkup 2 

RT. Kampung Bustaman adalah salah satu kampung bersejarah di Kota Semarang yang belum 

banyak diketahui orang. Jika dilihat dari kisahnya, Kampung Bustaman bisa menjadi salah satu aset 

sejarah dan budaya dari Kota Semarang. Nama kampung Bustaman berasal dari Kyai Kertoboso 

Bustam pendiri kampung Bustaman. Kampung kecil ini juga terkenal dengan kampung kambing 

karena mempunyai tradisi berdagang kambing, serta membuat bumbu gule dan tengkleng.  

 
Sumber: Hasil Dokumentasi, 2017 

 
GAMBAR 3.7  

KONDIS I LINGKUNGAN DI KAMPUNG BUS TAMAN 
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b. Kampung Malang 

Kampung Malang Tamanwinangun, atau terkenal dengan sebutan Kampung Malang, 

terletak di tepi Jalan M.T. Haryono, kira-kira 100 meter sebelum Simpang Bubakan. Kampung 

Malang yang meliputi RT 02, 04, dan 05, dalam kesatuan RW IV, dulunya tanah kampung ini milik 

Haji Tasripin yang disewakan kepada warga. Kini, mayoritas warga kampung akhirnya sudah 

memiliki sertifikat resmi atas kepemilikan bangunan dan tanah yang mereka tempati. Kampung 

Malang memiliki mushola dekat gapura milik Haji Tasripin dan Lumpang Klentheng disebelah 

mushola yang dipercaya warga kampung sebagai pengayom (penjaga kemaslahatan kampung). 

Lumpang Klentheng menyerupai Lingga dan Yoni, terbuat dari batu yang sudah berumur puluhan 

bahkan ratusan tahun. Lokasi kampung yang memang buntu di ujung, memang sudah semakin 

padat dan jalan kian menyempit.  

 
Sumber: Hasil Dokumentasi, 2017 

 
GAMBAR 3.8  

KONDIS I LINGKUNGAN DI KAMPUNG MALANG 

 

c. Kampung Petemesan 

Kampung Petemesan yang berada di Jalan Pekojan ini dikenal dengan istilah ‘Kampung 

Kaca’. Kampung ini nyaris tidak terlihat dari Jalan Pekojan dengan aktifitas bongkar muat barang 

yang padat. Apalagi, sebelum dibangun gapura yang dilengkapi tulisan nama kampung, Kampung 

Petemesan yang ada di wilayah Kelurahan Purwodinatan ini dianggap bukan kampung, tetapi 

kawasan pergudangan. Di sela-sela pertokoan dan pergudangan, nampak sebuah gapura kecil 

dengan tulisan di atasnya berwarna merah ‘Kampung Petemesan’, dimana permukiman warga 

kampung Petemesan berada. Ketika memasuki gapura, kanan kiri jalan nampak tembok tinggi 

bangunan gudang dan toko. Beberapa meter di depannya, nampak aktifitas yang sama, bongkar 

muat barang berupa kaca dan minuman. Selain menjadi perajin kaca, warga juga membuat tempat 
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lilin dari alumunium yang sampai hari ini hanya tinggal sebagian warga yang melanjutkan 

profesinya.  

 
Sumber: Hasil Dokumentasi, 2017 

 
GAMBAR 3.9  

KONDIS I LINGKUNGAN DI KAMPUNG PETEMESAN 

 

3.2 Penyusunan Kegiatan Peta Kota 2015 

Pada sub bab kedua mengenai penyusunan kegiatan Peta Kota di tahun 2015 ini akan 

membahas dua sub pembahasan, yaitu program pemetaan partisipatoris Peta Kota dan profil 

responden penelitian dalam Peta Kota. Berikut adalah penjelasan sub pembahasan penelitian ini.  

3.2.1 Program Pemetaan Partisipatoris Peta Kota 

“Hasil dari screening kampung-kampung yang sudah ada itu kan yang cukup antusias 
cuma 3 kampung, Kampung Petemesan, Kampung Malang, sama Kampung Bustaman. 
Itupun hubungannya juga kadang-kadang naik turun, kadang emang intens banget, 
kadang renggang, kadang ada konfliks, kadang ya gitu-gitu”. (JS/R1/1.b/2) 

“Di Hysteria itu bisa mengawali 3 kampung itu menjadi satu dengan adanya event-
eventnya itu, seperti Peta Kota. Eventnya Peka Kota itu, seperti kampung sini ada 
kegiatan budaya kultur apa trus mereka menggali budaya tersebut lalu dibikin mural.” 
(PP/R6/12.a/158) 

Pemetaan partisipatoris yang dilakukan oleh Hysteria melalui kegiatan Peta Kota 

memiliki target pemetaan di seluruh wilayah Kota Semarang. Sebagai langkah awal proyek ini 

maka dimulai dari Kelurahan Purwodinatan. Pasca screening 11 kampung yang ada di Kelurahan 

Purwodinatan, hanya masyarakat di 3 kampung kota saja yang mudah diajak dan aktif bekerjasama, 

yaitu Kampung Bustaman, Kampung Malang, serta Kampung Petemesan. Terpilihlah 3 kampung 

tersebut sebagai lokasi inti pemetaan partisipatoris oleh Hysteria. Program pemetaan ini mengajak 

warga untuk memetakan bersama-sama apapun yang mereka ingin petakan, contohnya jumlah 
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pedagang asongan, industri rumahan, dan fasilitas kampung. Fungsi keterlibatan warga juga 

sebagai pihak yang memverifikasi lokasi-lokasi tersebut karena warga kampung sangat mengenal 

lokasi maupun hal-hal yang ada di kampung mereka. 

“Baru pas tahun 2015 ada datang dari Rockefeller Foundation, dia datang kesini mau 
develop peta yang kaitannya sama ketahanan kota.” (PP/R1/3.b/8) 

Peta Kota ini awalnya terbentuk karena adanya kerjasama komunitas Hysteria dengan 

Ushahidi dan Rockefeller Foundation yang tergabung dalam jejaring Resilience Network Initiative 

(RNI). Pada pelaksanaan kegiatan Peta Kota di Semarang, Ushahidi juga berkolaborasi dengan The 

Ground Truth Initiative yang sudah pernah menggunakan metode pelaporan Ushahidi dalam 

kegiatan yang dilakukan mereka, serta Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dari 

OpenStreetMap (OSM) Indonesia yang bertugas membimbing, mengawasi maupun melakukan 

pelatihan pemetaan berbasis open source openstreetmap ke anggota Hysteria selama kegiatan Peta 

Kota dilaksanakan. Pemetaan partisipatoris Peta Kota memiliki tujuan awal sebagai media untuk 

melihat sudah sejauh mana ketahanan Kota Semarang tercapai dan bagaimana masyarakatnya 

menghadapi kerentanan yang dialami Kota Semarang. 

“Hysteria juga pernah punya kegiatan Peta Kota. Peta Kota itu kegiatannya lebih ke 
kesenian sesuai bidang Hysteria juga, dengan fokus di lokasi-lokasi mana yang belum 
pernah dilakukan program kegiatan oleh mereka.” (LB/R3/8.b/71) 

Peta Kota merupakan kegiatan rutin yang disusun dalam platform Peka Kota ‘Urbanisme 

Warga’ bersama Ushahidi. Selain Tengok Bustaman yang juga dibentuk oleh Hysteria, platform ini 

memang disusun untuk kegiatan riset berkaitan dengan kesenian dan sosial yang berdampak 

langsung dengan masyarakat Kota Semarang. Peta Kota awalnya hanya sebagai pemetaan dan 

pengarsipan kesenian seperti band indie, film, maupun kegiatan seni lokal yang ada di Kota 

Semarang. Pemetaan yang benar-benar serius ditekuni oleh Hysteria pada Peta Kota #5, dan Peta 

Kota #6 di tahun 2015 yang menggunakan aplikasi pemetaan dan menggunakan pendekatan 

partisipasi masyarakat. Kegiatan Peta Kota di tahun 2015 tersebut memiliki tujuan yang sama 

dengan RNI, maka dari itu Peta Kota pun dilanjutkan dengan bantuan dari je jaring Peta Kota yang 

sudah terbentuk. 

 Kegiatan Peta Kota yang dibuat oleh Hysteria sudah kali yang ke enam dilaksanakan. 

Seperti pada tabel III.1, bermula dari embrio Peta Kota pada tahun 2007-2008 berupa kegiatan 

pemetaan aktivitas teater di Kota Semarang yang cukup sederhana, lalu disusul dengan Peta Kota 

#1: ‘Dalam Kamar’ pada tahun 2010 berupa pemetaan perkembangan musik indie di Semarang 

selama tahun 2007-2009, Peta Kota #2: ‘Terminal Data’ pada tahun 2012 berupa pameran arsip 

poster seni di Semarang selama tahun 2011, Peta Kota #3: ‘Lingkar Cinta Petakan Tempat Populer 

Anak Muda’ pada tahun 2012, Peta Kota #4: ‘The Embrio’ pada tahun 2013 berupa pameran arsip 
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poster seni di Semarang selama tahun 2012, Peta Kota #5: ‘Petakan Online Lingkar Dalam Tol 

Semarang’ pada tahun 2015 yang melibatkan Ushahidi (RNI) dan OSM Indonesia serta warga 

kampung di Kelurahan Purwodinatan dalam pemetaan partisipatoris , dan yang terakhir Peta Kota 

#6: ‘Purwodinatan’ yang merupakan lanjutan dari Peta Kota #5, seperti mengadakan festival rakyat 

Purwodinatan di tahun yang sama. Berikut adalah deskripsi kegiatan Peta Kota dari edisi pertama 

sampai terakhir yang terangkum dalam Tabel III.1. 
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TABEL III.1  

KEGIATAN PETA KOTA DARI HYS TERIA  
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Sumber: Diadaptasi dari Adin, 2017 

 

“Peta Kota yang kami usung itu punya dua tipe peta, yaitu peta online dan peta offline. 
Peta online itu yang sudah saya jelaskan tadi, pemetaan yang udah kita input ke web 
petasmg.com. Peta online itu memang kewajiban kami dari hasil kerjasama dengan 
funding kami Rockefeller Foundation. Sedangkan peta offline itu berupa mural, jadi 
unsur kesenian juga kami kaitkan dengan program itu.” (LB/R1/7.a/22) 

“Kami ini rata-rata volunteer dan dibantu dengan warga yang tergerak, gak ada 
uangnya.” (LB/R1/8.c/26) 

Peta Kota #5 dan Peta Kota #6 pada tahun 2015 merupakan fokus dari kegiatan Peta Kota 

pada penelitian ini. Penamaan yang berbeda pada kegiatan Peta Kota dikarenakan Peta Kota #5 

merupakan kegiatan inti dan wajib dilakukan, karena bekerjasama dengan Ushahidi dan Rockefeller 

Foundation yang tergabung dalam jejaring Resilience Network Initiative (RNI). Kegiatan Peta Kota 

#5 berupa pemetaan online menggunakan OpenStreetMap (OSM) dan metode pelaporan Ushahidi 

di Kelurahan Purwodinatan dan sekitarnya. Peta Kota #6 merupakan kegiatan lanjutan dari Peta 

Kota #5 yang berfokus ke kegiatan seni seperti pembuatan peta offline yaitu mural di 3 kampung, 
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pelaksanaan festival rakyat di akhir Agustus 2015 serta peluncuran website pemetaan hasil dari 

Peta Kota #5. Berhubungan dengan karakteristik kegiatan Peta Kota yang merupakan kegiatan 

sosial dan seni yang melibatkan banyak pihak, tentunya Hysteria harus mengenal terlebih dahulu 

kehidupan warga serta kampung yang menjadi tempat kegiatan Peta Kota. Sembari memahami 

warga terlebih lagi, Hysteria juga membuat kegiatan pendukung kegiatan Peta Kota lainnya. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melibatkan peran aktif serta meningkatkan kesadaran masyarakat 

di kampung-kampung Kelurahan Purwodinatan. Berikut merupakan penjelasan kegiatan-kegiatan 

Hysteria lainnya di Kelurahan Purwodinatan yang dirangkum dalam Tabel III.2. 

TABEL III.2  

KEGIATAN-KEGIATAN HYS TERIA DI KELURAHAN PURWODINATAN 
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Sumber: Diadaptasi dari Adin, 2017 



56 

 

Hysteria memulai kegiatan dan pengenalan terhadap warga Purwodinatan tahun 2013 

sampai dengan sekarang. Pada Tabel III.2 diatas dapat dilihat bahwa Hysteria memulai kegiatannya 

di Kampung Bustaman dalam kegiatan Tengok Bustaman pada 18-19 Mei 2013. Tengok Bustaman 

merupakan kegiatan workshop dan festival seni dua tahun sekali dari Kampung Bustaman, yang 

diinisiasi oleh Hysteria dan stakeholder Kampung Bustaman. Pada tahun 2015, Hysteria kembali 

mengadakan Tengok Bustaman 2, dengan tema ‘Bok Cinta’ Project dan Grobak Bioskop Masuk 

Kampung. Hysteria di tahun 2016 mengadakan kegiatan Festival Kota Masa Depan II: Urbanisme 

Warga, Kotak Listrik 7: Transducer, Kukuruyuk! Project, Rembug Mitra Peta Kota: Kampungku 

Kelak! dan DI(E)GITAL II – FUTOURA. 

Pada tahun 2017, Hysteria kembali mengadakan kegiatan Tengok Bustaman 3: KiniNanti, 

Citizen Gigs 2, Gebyuran Bustaman #5, Peka Kota Forum #28, Augmented Reality Tour: 

Vernacular Heritage dan Showcase Augmented Reality Project: Purwodinatan Chapter, serta 

Kandang Bumi Burung. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Hysteria bersama warga di 

Kelurahan Purwodinatan merupakan kegiatan sosial yang tentunya tidak dilakukan secara cuma-

cuma. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan Hysteria sejak tahun 2013 tersebut tentunya ingin 

meningkat kapasitas masyarakat baik dari pengetahuan, kesadaran, kemampuan warga dari hasil 

partisipasi aktif warga di kegiatan-kegiatan tersebut. Tentunya Hysteria sebelum mengadakan 

kegiatan di Kelurahan Purwodinatan selalu aktif di setiap kegiatan kampung maupun nongkrong 

bareng dengan warga, yang kemudian memudahkan Hysteria jika ingin melibatkan warga dalam 

setiap kegiatan sosialnya.  

 
Sumber: Dokumentasi dari pekakota.or.id, 2015 

 
GAMBAR 3.10  

PENDATAAN DAN KONFIRMAS I TITIK LOKAS I FAS UM OLEH VOLUNTEER PETA KOTA DI 

KELURAHAN PURWODINATAN 

 

“Untuk Peta Kota, awalnya kami beberapa kali di-training oleh Ushahidi, lembaga 
pemetaan yang kerjasama dengan Rockefeller Foundation, lalu setelah mendapat 
ilmunya baru kita bisa men-training volunteer Peta Kota tersebut.” (PP/R1/10.b/30) 
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“Terkait input data, ada dari masyarakat dan juga tim kami. Kalau masyarakat lebih 
kayak misal biasanya k ita bikin peta bareng gitu kan, terus mereka yang verifikasi dan 
ada juga yang bantu kami memetakan bareng dengan aplikasi pemetaan.” 
(PP/R1/6.b/21) 

Berawal dari Kampung Bustaman di Kelurahan Purwodinatan, Hysteria memetakan 

pengetahuan keseharian warga, dimana mereka belum memakai peta online, GPS, dan hanya 

berupa peta sosial. Menurut Adin dari hasil wawancara, Peta Kota awalnya bertujuan untuk 

memetakan apa yang diinginkan masyarakat, seperti fasilitas umum maupun local heritage (situs-

situs lokal) dan lainnya yang bisa dipetakan warga. Pada kegiatan Peta Kota, Hysteria dibantu oleh 

volunteer dari luar dan telah di-training oleh Hysteria dengan bantuan OpenStreetMap (OSM) 

Indonesia. Dana bantuan hanya didapat dari Ushahidi dan Rockefeller Foundation, namun tidak 

begitu besar dan tidak bisa dijadikan sumber pendapatan utama kegiatan Peta Kota. Hysteria juga 

mengandalkan swadaya dan bantuan dari pihak-pihak lain yang ingin membantu mereka. 

Bantuan juga didapat dari pemerintah Kota Semarang maupun Kelurahan Purwodinatan, 

namun mereka tidak terlalu banyak membantu. Walaupun kegiatan Peta Kota tersebut juga 

melibatkan peran pemerintah, tetapi tidak ada pertanggungjawaban sama sekali kepada pemerintah 

karena kontraknya langsung ke RNI. Terkait program pemetaan partisipatoris ini, pemerintah Kota 

Semarang sampai saat ini masih belum terlalu memperhatikan website pemetaan online dari Peta 

Kota dan Ushahidi. Berdasarkan hasil wawancara Adin, Hysteria sudah cukup aktif 

mempromosikan Peta Kota ke pemerintah Kota Semarang dan masyarakat umum Kota Semarang 

juga. Pemetaan berbasis pelaporan kejadian terkait ketahanan kota belum menjadi prioritas bagi 

pemerintah Kota Semarang.  

“Terkait input data, ada dari masyarakat dan juga tim kami. Kalau masyarakat lebih 
kayak misal biasanya kita bikin peta bareng gitu kan, terus mereka yang verifikasi dan 
ada juga yang bantu kami memetakan bareng dengan aplikasi pemetaan.” 
(PP/R1/6.b/21) 

Program Peta Kota tidak hanya memetakan keadaan geografis kampung dan membuat 

peta secara online, tetapi juga memetakan kisah keseharian warga dan sejarah kampung kota, serta 

festival rakyat Purwodinatan. Bekerjasama dengan komunitas lokal lainnya seperti 12PM, Hokage, 

Zos Pemuda Serbaguna, Isrol Media Legal dan Patrick Diderik, maupun seniman-seniman lokal 

untuk membentuk sign system, artwork  sejarah kampung, peta kampung, mimpi warga dan tokoh 

kampung. Hampir semua penyampaian data dan sejarah disajikan secara kreatif, mudah dipahami 

oleh warga dan masyarakat umum menggunakan medium mural, dimana desain visualnya 

ditentukan oleh keinginan warga yang dibantu oleh seniman-seniman lokal.  

Tujuan dari pemetaan sosiologis dari kegiatan Peta Kota ini untuk mendorong rasa 

kepemilikan terhadap kota dan menjadi bagian dari solusi atas masalah yang timbul di kampung 
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tersebut, meningkatkan partisipasi warga dan keakraban antar warga, serta memanfaatkan potensi 

lokal seperti mural oleh seniman yang sebelumnya dicap buruk oleh warga karena merusak 

pemandangan. Festival rakyat diadakan pada 29-30 Agustus 2015 di Kampung Bustaman. 

Acaranya berupa pentas seni, pameran mural dan karya seni warga kampung, serta peluncuran 

website petasmg.com yang sudah dapat diakses oleh warga maupun pemerintah. Berikut 

merupakan gambaran proses pemetaan partisipatoris Peta Kota di Kelurahan Purwodinatan dalam 

Gambar 3.11. 
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GAMBAR 3.11 

PROS ES PEMETAAN PARTIS IPATORIS PETA KOTA DI KELURAHAN PURWODINATAN  

 

 

Kampung Malang 
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Sumber: Dokumentasi dari pekakota.or.id, 2015 

 
GAMBAR 3.12 

PETA ONLINE HAS IL PEMETAAN PARTIS IPATORIS DI KELURAHAN PURWODINATAN 

DAN S EKITARNYA DALAM WEB PETASMG.COM 

Kampung Petemesan 

Kampung Bustaman 
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Sumber: Dokumentasi dari pekakota.or.id, 2015 

 
GAMBAR 3.13 

DESIGN PETA KELURAHAN PURWODINATAN OLEH HYS TERIA 

 

Salah satu output dari program pemetaan di Kelurahan 
Purwodinatan bersama Ushahidi tahun 2015 adalah festival 
yang mengajak para street artist untuk membuat mural berupa 
sign system, sejarah kampung, dan quotation tokoh warga. 
Peta ini menunjukkan letak art work dan pusaka rakyat 
misalnya Watu Lumpang, Makam Mbah Salman, Petilasan 

Sumur Kyai Bustam, dan lain-lain. 

Keterangan : 
  
 Sign System 
  
 Sejarah Kampung 
 

 Kisah Warna 
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Sumber: Hasil Dokumentasi, 2017 

 
GAMBAR 3.14 

DESIGN MURAL DI KAMPUNG BUS TAMAN 
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Sumber: Hasil Dokumentasi, 2017 

 
GAMBAR 3.15 

DESIGN MURAL DI KAMPUNG MALANG 
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Sumber: Hasil Dokumentasi, 2017 

 
GAMBAR 3.16 

DESIGN MURAL DI KAMPUNG PETEMES AN 
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3.2.2 Profil Responden Penelitian dalam Peta Kota 

Setiap stakeholder yang terlibat dalam program Peta Kota memiliki karakteristik maupun 

potensi masing-masing. Karakteristik dan potensi tersebutlah yang akhirnya membentuk suatu 

jejaring stakeholder, dimana fungsi dari masing-masing stakeholder tersebut dapat bermanfaat 

dalam penyusunan Peta Kota. Pada kegiatan Peta Kota tersebut ditemukan stakeholder, seperti 

Hysteria, RNI, OSM Indonesia, Kampung Bustaman, Kampung Malang, Kampung Petemesan, 

street artist karya seni dan mural, serta pengisi acara Festival Purwodinatan. Informasi mengenai 

stakeholder tersebut diketahui dari hasil wawancara bersama responden yang dirangkum pada 

Tabel III.3. 
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TABEL III.3  

PROFIL RESPONDEN PENELITIAN 
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Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 


