
17 
 

BAB I 

 

1.1 Latar Belakang 

  Kampung Bahari Tambak Lorok merupakan program yang masuk dalam 

upaya pengentasan wilayah kumuh yang saat ini sedang dibangun oleh 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR melalui Pemerintah Kota 

Semarang. Program pemerintah tersebut masuk dalam satu program besar yang di 

canangkan oleh pemerintah pusat, yaitu KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Sebagai 

Ibukota Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.175.092 juta 

jiwa, Kota Semarang memiliki luas kawasan kumuh 415,83 Ha yang tersebar di 

62 kelurahan. Khususnya Kelurahan Tanjung Mas yang memiliki kawasan kumuh 

terbesar di Kota Semarang, yaitu seluas 37,63 Ha. (Sumber : SK Walikota 

Semarang No 050/801/2014 dan BPS Kota “Semarang dalam Angka 2017”). 

Kehadiran Program Kampung Bahari di Tambak Lorok  diprakarsai oleh 

Kementerian PUPR setelah kedatangan Presiden RI Jokowi ke TPI Tambak Lorok 

pada tanggal 2 Desember 2014. 

 Program Kampung Bahari Tambak Lorok merupakan program yang 

diprakarsai oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat pada tahun 2014. Program ini sejalan dengan RPJM Nasional 2015 – 2019 

yang menyebutkan bahwa bidang permukiman diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung. Hal 
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tersebut dipahami oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai target utama 

Rencana Strategi 2015 – 2019, berupa cakupan layanan air minum yang layak 

100%, cakupan layanan sanitasi yang layak 100% dan berkurangnya kawasan 

permukiman kumuh hingga 0%. Tujuan dari program Kampung Bahari Tambak 

Lorok yaitu meningkatkan, memperbaiki serta memenuhi kebutuhan infrastruktur 

dan fasilitas permukiman di kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang. 

Selain tujuan, manfaat adanya program tersebut terbagi menjadi 2 bagian : 

A. Bagi Pemerintah 

- Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana permukiman di 

Kampung Bahari Tambak Lorok. 

- Meningkatkan kesejahteraan warga di Kota Semarang, khususnya di 

Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok. 

- Mengurangi Permukiman kumuh di Kota Semarang, khususnya di 

Kawasan Tambak Lorok 

B. Bagi Masyarakat 

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman di Kampung 

Bahari Tambak Lorok 

- Meningkatkan kualitas hidup warga Kampung Tambak Lorok 

- Meningkatkan roda perekonomian warga Kampung Bahari Tambak 

Lorok. 

Hingga saat ini, bulan Januari 2019 telah menginjak tahun ke 4 proyek ini 

berlangsung, sejak dimulainya pembangunan tanggul/ site pile pada tahun 2015. 

Rencana pengembangan Kampung Bahari Tambak Lorok seluas +/- 21 ha secara 
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administrasi meliputi 5 RW (RW XII sd RW XVI) yang terdiri dari wilayah 

daratan dan wilayah genangan/perairan dengan rincian konsep pengembangan 

yaitu :  

1. Pengembangan Jalan Poros, Jalan Penghubung, Jalan Keluar, Jalan 

Lingkungan, Gapura dan Penerangan Jalan. 

2. Pengembangan Sistem Drainase. 

3. Pengembangan Fasilitas Air Minum 

4. Pengembangan Fasilitas Sanitasi Limbah Domestik dan Revitalisasi MCK 

5. Pengembangan Fasilitas Persampahan 

6. Pengembangan Fasilitas Umum 

a. Balai RW Apung dan Panggung 

b. Puskesmas Pembantu 

c. Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran 

d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

7. Pengembangan Pasar Tradisional. 

Rencana pengembangan yang sedang berjalan yaitu poin pertama, kedua, 

keempat, keenam, dan ketujuh. (Sumber : Dokumen Lingkungan Hidup UKL-

UPL Kampung Bahari Tambak Lorok).  

 Program KOTAKU yang didalamnya terdapat program Kampung Bahari,  

memiliki tujuan untuk mensukseskan target 0 persen kawasan kumuh pada 2019, 

menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menangani 

permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, seperti akses air minum, 

belum tersedianya sanitiasi yang layak serta sampah yang tidak didaur ulang. 
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Pemerintah telah menyusun berbagai program, mulai dari Penyediaan Air Minum 

dan sanitasi Berbasis Warga (Pamsinan), Sanitasi Berbasis Warga (Sanimas(/ 

Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), hingga Neighborhood Upgrading 

and Shelter Project Phase (NUSP Phase 2). (Prabowo,Dani.”Tiga Jokowi 

Berkuasa Penanganan Kawasan Kumuh belum maksimal”. Kompas.com)   

 Permasalahan sosial yang hadapi oleh warga saat ini disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor yang paling besar yaitu meningkatnya jumlah penduduk 

yang ada diperkotaan, baik itu penduduk asli kota tersebut atau penduduk yang 

urbanisasi, dari desa ke kota. Seringkali perpindahan warga desa ke kota sangat 

pesat dan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekarya di kota. 

Luas wilayah perkotaan yang sudah permanen namun jumlah perpindahan 

penduduk yang semakin meningkat tiap tahunya, menjadikan kepadatan 

pemukiman yang menghiraukan kenyamanan. Terbukti peningkatan kawasan 

kumuh hingga  2017 telah mencapai luas 38.431 ha. Angka tersebut akan semakin 

bertumbuh, karena diperkirakan pada 2020 jumlah penduduk perkotaan akan 

mencapai 60%. Ketidaksiapan kota kota dalam menghadapi  perkembangan ini 

akan menyebabakan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh dan 

terbatasnya pelayanan dasar perkotaan. (Simorangkir, E. “Banyak Penduduk 

Miskin Pindah Ke Kota Bikin Kawasan Kumuh Bertambah”. Detik.com)  

 Kawasan kumuh yang saat ini terus bermunculan di Indonesia semakin 

luas. Khsusunya kota kota besar yang ada di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pulau 

terpadat jumlah penduduknya dibandingkan dengan pulau pulau lain di luar Jawa. 

Terlihat jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 275 juta jiwa, 70 persen nya 
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merupakan penduduk Pulau Jawa. Selain itu fakta nya, Pulau Jawa hanya 6 persen 

dari luas wilayah Indonesia. (Aziza Kurnia S. “70.Persen Penduduk Indonesia Di 

Jawa Tapi Tanahnya Cuma 6 Persen”. Kompas.com ;  “2018 Jumlah Penduduk 

Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa“2018. Katadata.co.id ) 

 Pembangunan Kampung Bahari di daerah Tambak Lorok yang 

keseluruhan warga nya merupakan warga pesisir, warga yang tinggal dan 

bermatapencaharian sebagai nelayan ini memiliki karakteristik yang khas, yang 

berbeda dengan warga perkotaan. Warga pesisir hidup dengan keterbatasan akses 

pengetahuan, contohnya yaitu ketika ada program pemerintah mengenai bantual 

Kapal Nelayan, warga merespon baik namun sampai sekarang tetap tidak 

menggunakanya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan 

kemampuan nelayan dalam menggunakan Kapal yang modern, sehingga perlunya 

ada pendekatan yang khusus, selain itu kebiasaan warga pesisir yang tidak dapat 

berubah dengan kebiasaan lama, contohnya kebiasaan melaut dengan konsep 1 

minggu, tidak bisa diterapkan karena masih menggunakan model 1 hari melaut, 

kemudian sangat ketergantungan warga terhadap modal atau uang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ( Satria, 2015 : 2-5 ).  Adanya 

pembangunan suatu kawasan pesisir yang mayoritas kumuh menjadi akwasan 

yang strategis bagi warga dan juga pendatang akan memberikan suatu dampak 

positif bagi masyarakatnya., dimana program Kampung Bahari Tambak Lorok 

tersebut merupakan salah satu  bentuk komunikasi pembangunan yang 

dilaksanakan pemerintah, hal yang sama seperti pemindahan pedagang kali lima, 

pedagang asongan, pedangan buah buahan di pinggir jalan, diberikan tempat yang 
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layak dalam bentuk program pembangunan revitalisasi pasar sehingga dapat 

menampung seluruh pedagang dan serta memberikan kenyamanan baik dari segi 

penjual dan pembeli. Program Kampung Bahari Tambak Lorok sebagai upaya 

untuk menimbulkan perubahan yang bertahap. Perubahan struktural yang 

membutuhkan beberapa bentuk usaha yang dikoordinasi oleh rakyat serta 

pemerintah, dan salah satu yang terpenting dalam usaha gabungan seperti itu 

adalah hubungan, pertukaran pandangan dan pengetahuan (Harun,  2012: 157). 

 Melihat latar belakang warga pesisir, diperlukan bentuk sosialisasi yang 

tepat sasaran, dalam artian cara sosialisasi yang dapat dipahami oleh warga 

pesisir. Kegiatan sosialisasi merupakan langkah terdepan dalam 

menginformasikan serta mengedukasi warga Tambak Lorok supaya warga 

mengetahui dan ikut mendukung program tersebut dan menjadi sebuah kewajiban 

bagi pemerintah dan pemrakarsa melibatkan warga agar pembangunan berjalan 

dengan baik dan tidak membuat kekhawatiran bagi masyarakat. 

 Pembangunan merupakan proses aktivitas yang bersifat kontinu dan 

terencana yang ditujukan untuk merubah dan meningkatkan kualitas kehidupan 

sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan wajar dari waktu ke waktu. 

Pembangunan di negara Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan 

pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan 

sektoral dan pemberdayaan warga (people empowering) terutama di pada wilayah 

wilayah kumuh yang saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah untuk 

meminimalisir hingga 0% ( Sumber : RPJM Nasional 2015 – 2019). 

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan sosial dengan partisipasi yang 



23 
 

 
 

luas dalam suatu warga untuk kemajuan sosial dan materiil (termasuk bertambah 

besarnya keadilan, kebebasan, dan kualitas lainnya yang dihargai) bagi mayoritas 

rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan 

mereka (Dilla, 2007 : 58). Dalam hal ini kehadiran Kampung Bahari Tambak 

Lorok menjadi bentuk proses komunikasi pembangunan yang akan menjadi 

wadah transformasi situasi warga dari kondisi yang kumuh berubah menjadi 

kawasan yang layak huni dengan memberikan kenyamanan, lingkungan yang 

sehat serta meningkatkan perekonomian warga .  

 Rochajat Harun (2012 : 157-161), menjelasakan komunikasi hadir pada 

semua upaya yang bertujuan terarah untuk membawa ke arah perubahan. 

Komunikasi sangat diperlukan bagi setiap usaha yang menimbulkan perubahan. 

Perubahan struktural membutuhkan beberapa bentuk usaha yang perlu 

dikoordinasikan oleh rakyat. Dan salah satu yang terpenting dalam usaha 

gabungan seperti itu adalah hubungan, pertukaran pandangan dan pengetahuan. 

Meskipun komunikasi bukan penggerak utama dalam perubahan sosial, namun 

komunikasi merupakan alat yang memiliki kekuatan yang luar biasa guna 

mengawasi salah satu kekuatan penting masyarakat, konsepsi mental yang 

membentuk wawasan orang mengenai kehidupan. Salah satunya yaitu komunikasi 

pembangunan, hal yang diutamakan yaitu kegiatan mendidik dan memotivasi 

masyarakat. Tujuan dari komunikasi yang dilakukan yaitu untuk menanamkan 

gagasan-gagasan, sikap mental dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan 

oleh suatu negara berkembang. Oleh karena itu berbagai program pembangunan 
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yang dihadirkan pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan perubahan 

kepada warga  warga ke arah yang lebih baik serta bermanfaat. 

 Hasil pengamatan peneliti saat ke lapangan, pada bulan Desember 2018 – 

Januari 2019, pembangunan akses jalan, drainase, gapura, RTH (Ruang Terbuka 

Hijau)  dan pasar sedang mencapai tahap akhir. Namun dalam pembangunan 

akses jalan, prosesnya masih terkendala dengan beberapa bangunan rumah warga  

yang pembebasan tanahnya hingga saat ini belum mencapai kesepakatan dari nilai 

harga tanah dan bangunan yang diinginkan warga  serta penawaran yang sesuai 

apraisal hasil pengukuran dari tim pengadaan tanah Pemerintah Kota Semarang. 

Permasalahan yang muncul, dengan pemilik rumah yang kontra membutuhkan 

pendekatan khusus dari Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut yang 

memperlambat proses pembangunan akses jalan ke kawasan Tambak Lorok dan 

mengakibatkan akses jalan yang berlumpur ketika hujan sehingga dapat 

membahayakan warga serta berdebu saat kemarau. Risiko tersebut yang harus 

diterima oleh  masyarakat, sehingga warga Tambak Lorok dapat menyesuaikan 

dengan kondisi dan memakluminya. 

 Berbagai rencana yang telah dirancang untuk memberikan kenyamanan 

serta meningkatkan kesejahteraan bagi warga Tambak Lorok akan berjalan 

dengan efektif dan efisien apabila warga juga terlibat dalam proses pemanfaatanya 

supaya sarana dan prasarana dapat memberikan nilai lebih. Menuju ke arah 

tersebut diperlukanya penyesuaian antara warga terhadap perubahan sosial yang 

terdapat di lingkunganya. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara sosialisasi. 

Sesuai UKL-UPL Kampung Bahari Tambak Lorok, kegiatan awal sosialisasi 
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dilaksanakan bersama seluruh dinas dinas terkait mulai dari Dirjen Cipta Karya 

Kementerian PUPR, Tim DED, BAPPEDA, PDAM Kota Semarang, Bina Marga, 

Dinas Kelautan dan Perikanan, Camat Semarang Utara, Lurah Tanjung Mas serta 

perwakilan warga .   

 Sosialisasi tidak hanya sebuah kegiatan menerangkan informasi kepada 

warga kemudian selesai, namun proses sosialisasi merupakan proses pembelajaran 

bagi individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkunganya. Dalam hal ini 

menurut Edwar A. Ross (dalam Abdulsyani, 2002 : 57) berpendapat bahwa 

sosialisasi adalah pertumbuhan perasaan kita, dan perasaan ini akan menimbulkan 

tindakan golongan. Untuk itulah sosialisasi memerlukan pemahaman antara kedua 

belah pihak yang berkepentingan untuk melakukan dialog agar tidak ada pihak 

pihak yang dirugikan dalam program Kampung Bahari Tambak Lorok. Sehingga 

segala bentuk aktivitas komunikasi, wajib untuk menyesuaikan dengan kondisi 

sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi warga supaya tidak ada kesalahpaham 

diantara keduanya.  

 Sosialisasi yang bertajuk FGD dan selalu terdapat tema tertentu yang 

diangkat, dimulai dari pemaparan awal mengenai informasi umum mengenai apa 

itu Kampung Bahari Tambak Lorok, pembangunan apa saja yang akan 

dilaksanakan, dampak yang dialami ketika proyek berjalan, serta manfaat apa 

yang akan diproyeksikan kedepanya. Warga terdampak selalu dilibatkan dalam 

seluruh sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui dinas 

– dinas terkait. Warga yang hadir dalam setiap sosialisasi terdiri dari Ketua RW, 

Ketua RT serta beberapa pemuda dari karang taruna. Dari sosialisasi tersebut, 
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kemudian perwakilan warga  yang mengikuti sosialisasi menyampaikan informasi 

tersebut kepada warga  melalui ketua RT atau ketua RW disaat bulan jumpa 

(acara pertemuan rutin tiap bulan). Hal tersebut dilakukan karena disaat kegiatan 

tersebut warga  warga  lebih banyak hadir karena dilaksanakan saat akhir pekan 

dan diwaktu luang warga , hal yang sama juga dilakukan ketika kegiatan 

sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, kegiatan 

dilaksanakan secara formal maupun informal, dilaksanakan setelah jam kantor 

selesai atau pada waktu malam hari di Balai Kelurahan Tanjung Emas, sehingga 

hampir seluruh warga  terdampak dapat menghadiri. Kendala yang dihadapi oleh 

Pemerintah Kota Semarang adalah belum bisa memastikan apakah informasi yang 

disampaikan ketika sosialisasi dapat diterima oleh seluruh warga Tambak Lorok. 

Hal itu yang menjadi peran ketua RT dan RW serta perangkat Kecamatan dan 

Kelurahan untuk memastikan. Selain itu, masih adanya kekhawatiran yang 

dirasakan oleh warga apakah tanahnya nanti akan digusur atau tidak. Dibalik 

kekhawatiran juga, ada beberapa warga  yang juga telah memiliki gagasan untuk 

berbisnis tempat makan atau cafe ketika program Kampung Bahari Tambak Lorok 

telah selesai 100%. Sosialisasi yang berkala menjadi tugas Pemerintah Kota 

Semarang, untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada warga Tambak 

Lorok, karena program yang di gagas oleh Kementerian PUPR ini merupakan 

skala besar dan jangka panjang, sehingga memerlukan sosialasi yang tidak satu 

kali namun harus intens. Hal itu yang diutarakan juga oleh Walikota Semarang, 

Hendrar Prihadi, bahwa butuh sosialisasi intens kepada warga  masyarakat, 

mengingat respon warga yang keras karena belum mendapat penjelasan detail hak 
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dan kewajiban. Salah satu hasil dari sosialisasi yang intens dan pendekatan yang 

terus menerus kepada warga yaitu, dengan bersedianya pedagang - pedagang di 

pasar lama pindah ke  lokasi yang baru ( NN, 2018. Jatengprov.go.id)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : BAPPEDA Kota Semarang 

Salah satu FGD (Focus Group Discussion) yang dilaksanakan Pemerintah Kota 

Semarang, Tim dari BAPPEDA menjelaskan mengenai wilayah yang menjadi 

daerah percontohan untuk program Kampung Bahari Tambak Lorok. Lokasi yang 

pertama yaitu Kampung Bahari di Kampong Ayer Brunei Darussalam. Wilayah 

tersebut menjadi desa terapung terbesar di dunia. Aktivitas warga nya untuk pergi 

ke desa yang lain menggunakan kapal kayu. Beberapa turis ada yang 

menyebutnya Venesia dari Timur. Kampung tersebut pernah menjadi pusat 

pemerintahan dari Brunei Darussalam pada masa jayanya. Dengan perkembangan 

teknologi, seluruh wilayah sudah tercakupi dengan fasilitas Wifi. Wilayah tersebut 

lengkap dnegan fasilitas pendidikan, masjid, kantor pemerintahan, rumah sakit, 

toko kelontong, dan yang paling beda yaitu adanya galeri kebudayaan dan 

Gambar 1.1 Kampong Ayer Brunei 

Darussalam 

Gambar1.2. Desa Nelayan Volendam 

Belanda 
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pariwisata. Hal tersebut yang menjadi tempat untuk wisatawan berwisata.( 

Bakri.”Kampong ayer yang menajubkan”.Tribunnews.com). Untuk lokasi 

percontohan yang kedua yaitu, Kampung Bahari Volendam di Belanda. Wilayah 

ini disebut sebagai Desa Nelayan Tua, dengan pelabuhan yang indah, pasar ikan, 

dan pakaian tradisional Belanda. Pelabuhan utama merupakan pusat perbelanjaan 

dan deretan perumahan yang  cantik. Di lokasi tersebut para wisatawan dapat 

melihat kapal pukat dan kapal nelayan yang sedang berlabuh. Selain itu rumah 

rumah tradisional yang terbuat dari kayu menjadi destinasi yang tidak boleh 

dilewatkan. Rumah rumah kayu tersebut yang menjadi ciri khas Desa Nelayan 

Volendam. Walaupun menjadi kampung nelayan, kebersihan lingkunganya sangat 

terjamin, kenyamanan pengunjung sangat diutamakan oleh warga nya karena 

kesadaran wargnya sendiri menjaga kebersihan. Lokasi yang ramah bagi pejalan 

kaki, sehingga wisatawan pun nyaman untuk berkeliling di desa tersebut berjalan 

kaki ataupun dengan bersepeda. Fasilitas yang disediakan bagi pengunjung yaitu 

adanya pusat museum dan tempat makan yang menjual aneka kuliner khas Desa 

Nelayan Volendam. (HIS Travel.” Desa Nelayan Volendam Belanda”. His-

travel.co.id)  

 Pelaksanan Focus Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terarah 

sendiri diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mensosialisasikan 

program Kampung Bahari Tambak Lorok, dalam salah satu materi sosialisasi 

dengan memberikan contoh Kampung Wisata Bahari di daerah Brunei 

Darussalam serta Desa Nelayan di Belanda, hal tersebut dilakukan untuk 

memberikan penggambaran kepada warga supaya warga dapat memahami tujuan 
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serta manfaat secara jelas. Dengan contoh tersebut kekhawatiran warga dapat 

diminimalisir. FGD saat ini populer dan banyak digunakan sebagai metode 

pemberian dan pengumpulan data melalui wawancara kepada peserta yang 

diundang. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai kebutuhan pihak 

pihak yang berkaitan tentang program Kampung Bahari Tambak Lorok serta 

koordinasi antar Dinas terkait dan juga keterlibatan warga dalam memberikan ide 

maupun gagasan.  

 Warga memiliki tiga hak akses. Hak akses adalah hak kita untuk 

memperoleh akses terhadap informasi, partisipasi dan keadilan. Akses pada 

informasi berarti diakuinya hak untuk memperoleh informasi yang utuh, akurat 

dan mutahir untuk kepentinganya. Akses pada partisipasi berarti jaminan terhadap 

keikutsertaan dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penetapan 

kebijakan dan program pembangunan maupun pembentukan peraturan perundang 

– undangan, sedangkan akses terhadap keadilan adalah jaminan mendapatkan 

keadilan sehingga warga memiliki kesempatan menempuh jalur hukum apabila 

haknya tidak dipenuhi (Kristianto, 2011 : 31). 

 Pelibatan warga ini bertujuan agar pengembangan program yang dilakukan 

dapat berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, peran serta 

dari warga pesisir Tambak Lorok merupakan tombak utama agar mereka dapat 

secara mandiri mengelola dan mengembangkan Kampung Wisata Bahari tersebut. 

Akan tetapi, untuk menjadikan suatu pariwisata yang berkelanjutan dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan bersama, program kampung wisata bahari yang 

melibatkan warga tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik warga pesisir. 
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Hal ini dapat membuat pengembangan yang akan dilakukan pemerintah dapat 

sesuai dengan kebutuhan warga  secara sosial dan ekonomi dan kemampuan atau 

kapasitas yang dimiliki oleh warga  di kawasan Tambak Lorok tersebut. 

 Rochajat Harun (2012 : 249) menjelaskan, partisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan sangat diperlukan, 

karena pembangunan yang berhasil harus didukung oleh semua komponen 

bangsa, agar warga memiliki sense of belonging  dan sense of responsibility. Oleh 

karena itu pelibatan warga merupakan kewajiban dari pihak pemrakarsa untuk 

menciptakan saling pengertian. Menurut hasil penelitian Fina Delfiliana (2016) 

kesiapan warga Tambak Lorok dengan pengembangan Kampung bahari, yaitu 

warga memiliki kesiapan sangat tinggi untuk beradaptasi dengan suasana baru 

ketika sudah menjadi sebuah kawasan pariwisata . Salah satu wujudnya yaitu 

warga kawasan Tambak Lorok siap untuk melakukan pengembangan kelompok 

dan usaha sadar wisata.  

 Perlunya keterlibatan warga dalam program Kampung Bahari Tambak 

Lorok sejalan dengan proses pemberdayaan masyarakat, dimana pemberdayaan 

merupakan tugas pokok dari pemerintah. Tugas tersebut pada hakekatnya 

diarahkan pada terwujudnya sebuah komunitas warga yang berdaya dan mandiri 

yang mampu berperan sebagai mitra dari pemerintah dalam pembangunan. 

Dengan pengertian lain, yaitu sebuah sebuah warga yang mampu berperan sebagai 

subyek dalam pembangungan, tidak sebagai obyek dari pembangunan seperti 

yang telah terjadi selama ini. Pemberdayaan warga bukan membuat warga 

menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). 
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Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa warga tidak 

dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari 

upaya pembangunan sendiri ( Mardikanto, 2012 : 31). 

 Melihat latar belakang warga pesisir yang berbeda dibandingkan dengan 

warga perkotaan atau pedesaan. Komunikasi pembangunan yang dilaksanakan 

dengan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang 

mengalami beberapa kendala dalam proses sosialisasinya. Hingga saat ini 

pembebasan lahan belum selesai 100%. Karena selama ini sosialisasi yang 

dilaksanakan menggunakan cara cara yang formal. Dikumpulkan dalam sebuah 

forum kemudian diberikan penjelasan dan sesi tanya jawab. Melihat kondisi 

warga pesisir, cara cara yang dilakukan kurang tepat, kegiatan yang bisa 

dilakukan yaitu seperti mengadakan wayangan atau dangdutan , untuk menarik 

minat warga untuk hadir. Dengan cara itu dapat semakin mempermudah 

memberikan informasi kepada warga karena kegiatan sejenis itu yang dekat 

dengan kondisi mereka. Melihat permasalahan pembangunan Kampung Bahari 

Tambak Lorok, maka penulis akan meneliti sosialisasi Program Kampung Bahari 

di Tambak Lorok.   

1.2 Rumusan Masalah 

Rencana pembangunan proyek Kampung Bahari Tambak Lorok yang 

diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui 

Pemerintah Kota Semarang telah berjalan dari 2015 hingga saat ini, setelah 

dimulai pembangunan fisik pada akhir 2015, tepatnya bulan November. Program 

Kampung Bahari Tambak Lorok yang memiliki tujuan untuk mengurangi 
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kawasan kumuh di Kota Semarang, dalam prosesnya diikuti oleh berbagai 

kendala, di mulai dari faktor ekonomi, pembebasan tanah warga  yang terdampak 

proyek jalan hingga saat ini belum diselesaikan, faktor sosial dimana latar 

belakang warga pesisir masih terbelit oleh persoalan kemiskinan dan 

keterbelakangan, serta masih terdapat persoalan dalam aspek ekologis, sosial dan 

ekonomi. Berbagai persoalan tersebut yang membuat akses informasi yang 

terbatas terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah, selain  itu 

faktor lain yaitu faktor komunikasi yaitu sosialisasi dari pihak pemrakarsa kepada 

warga Tambak Lorok yang dianggap kurang tepat 

Sosialisasi pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok seharusnya 

melibatkan aspek-aspek yang saling berkaitan yaitu akses informasi, partisipasi 

dan keadilan sehingga pelibatan warga merupakan suatu kewajiban bagi 

pemerintah dan pemrakarsa, agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan 

tidak membuat kekhawatiran bagi masyarakat, karena  kekhawatiran warga 

berupa pasti atau tidaknya tanah mereka akan terdampak proyek. Ketika 

kekhawatiran tersebut tidak dapat segera diatasi akan berdampak semakin buruk. 

Peran komunikasi pembangunan yang menjadi hal yang utama dalam proses 

sosialisasi, dengan bentuk bentuk pemahaman komunikasi pembangunan yang 

dapat digunakan dalam proses sosialisasi, akan memberikan pemahaman kepada 

warga pesisir di Tambak Lorok, sehingga warga dapat ikut terlibat dan 

berpartisipasi dalam program tersebut. 

Kekhawatiran warga dengan ketidakpastian tanahnya terkena dampak atau 

tidak, keterbatasan dalam akses informasi dikarenakan latar belakang warga 
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pesisir serta pengetahuan warga mengenai bentuk perubahan yang harus dihadapi 

oleh warga Tambak Lorok yang belum diterima dengan sempurna. Mata 

pencaharian warga  Tambak Lorok seperti pedagang dan nelayan yang mayoritas 

akan berdampak dengan proses pembangunan Kampung Bahari, karena daerah 

tempat mereka mencari uang bersumber dari tempat tersebut. Dari hasil penelitian 

Fina Delfiliana (2016), warga  sudah siap dengan Program Kampung Bahari 

Tambak Lorok, namun kesiapan tersebut tidak didukung dengan sumber daya 

manusia yang mendukung. Sumber Daya Manusia menjadi salah satu hal utama 

dalam pengembangan Kampung Bahari Tambak Lorok, hal tersebut dikarenakan 

warga yang menggerakan perekonomian di wilayah tersebut bukan orang investor 

dari luar yang akan mengisi. Warga  Tambak Lorok memiliki kewengan penuh 

terhadap kemajuan Kampung Bahari. Hal tersebut juga didukung dengan peran 

Pemerintah Kota Semarang, dengan sosialisasi yang baik dan secara intens akan 

berdampak positif untuk kedepan. Dari berbagai keresahan yang muncul di warga 

serta latar belakang warga pesisir, sehingga perumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu : 

- Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang 

untuk menyebarluasakan gagasan tentang program Kampung Bahari 

Tambak Lorok ? 

- Sejauh mana pelibatan dan keterlibatan warga dalam program 

Kampung Bahari Tambak Lorok ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitin ini adalah : 

1.3.1 Mendiskripsikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Semarang dalam menyebarluaskan gagasan tentang program 

Kampung Bahari Tambak Lorok. 

1.3.2 Mendeskripsikan sejauh mana pelibatan dan keterlibatan warga dalam 

program Kampung Bahari Tambak Lorok.  

1.3.3 Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak Lorok 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Teoritis 

 Penelitian ini secara teoritis memberikan penjelasan lebih dalam 

mengenai proses komunikasi pembangunan yang diterima oleh warga dan 

mengetahui hasil dari proses sosialisasi yang terdapat di warga pesisir 

dalam rencana pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok. Sehingga 

penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian yang terdapat 

dalam teori-teori komunikasi perubahan sosial yaitu teori modernisasi dan 

didukung dengan teori fungsionalis. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

 Secara praktis penelitian ini menggambarkan proses sosialisasi 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai upaya bentuk 
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komunikasi pembangunan kepada warga Tambak Lorok dengan kehadiran 

program Kampung Bahari Tambak Lorok. 

1.4.1 Signifikansi Sosial 

 Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

terhadap peristiwa terkini yang sedang terjadi di warga mengenai konsep 

proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang 

dalam program Kampung Bahari Tambak Lorok  

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 State of The Art 

A. Pemberdayaan dan Partisipasi Warga Pesisir dalam 

Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati 

 Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilaksanakan oleh Sutrisno, yang mengangkat tentang 

pemberdeyaan dan partisipasi warga pesisir dalam pengembangan 

tanaman mangrove di Kabupaten Pati. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan warga pesisir dan 

partisipasi warga pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove di 

Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

sumber data primer berupa survey terhadap petani yang terlibat 

langsung dengan kegiatan pengembangan tanaman mangrove dan data 

sekunder dalam bentuk analisis dokumen yang berkaitan. Penelitian 

menggunakan warga pesisir sebagai objek yang akan diteliti, 
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dikarenakan wilayah pesisir memiliki kedekatan lokasi dengan area 

mangrove (lokasi penelitian). Dalam proses untuk menyadarkan petani 

mengenai pentingnya pengembangan tanaman mangrove, perlunya 

konsep mengenai sifat akomodatif warga pesisir, Sifat akomodatif 

tersebut dimunculkan dengan pendekatan komunikasi, yaitu 

sosialisasi. Proses sosialisasi menjadi hal yang utama untuk 

memberikan edukasi kepada warga supaya warga dapat memahami 

betul proses, pemanfaatan, dan teknologi yang diterapkan pada 

tanaman mangrove. 

 Hasil penelitian menunjukan, peranan pemerintah terhadap 

pemberdayaan warga pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove 

masuk dalam kategori cukup, dan partisipasi warga dalam 

pengembangan tanaman mangrove termasuk kategori cukup. 

B. Community Empowerment Strategy Based on Social and Cultural 

Capital of Coastal Communities at Makasar Islands 

 Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilaksanakan oleh Tanzil, Universitas Haluoleo, yang 

mengangkat tentang strategi pemberdayaan warga berdasarkan modal 

sosial dan kebudayaan dari warga pesisir di Pula Makasar. Tujuan 

penelitian ini yaitu menganalisis bentuk dan fungsi modal sosial di 

komunitas nelayan Pulai Makasar dan merumuskan strategi 

pemberdayaan melalui penguatan modal sosial di komunitas nelayan di 

Pulai Makasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-
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kualitatif dengan cara studi kasus. Dalam penelitian ini komunitas 

nelayan memiliki karakteristik dalam bentuk kepercayaan, nilai, norma 

dan kebudayaan, dimana karakter tersebut menjadi sebuah kekuatan 

untuk bertahan hidup dilingkungan nya di area pesisir serta berguna 

untuk beradaptasi. Kekuatan tersebut yang menjadikan perubahan 

sosial sulit diterima oleh warga pesisir. Konsep yang digunakan dalam 

upaya pemecahan masalah yaitu menggunakan konsep Modal Sosial, 

konsep tersebut memiliki 2 elemen penting, yaitu kepercayaan, norma 

dan jaringan sosial. Modal sosial dibuat dari kewajiban sosial atau 

koneksi dan dapat dipertukarkan (convertible), pada kondisi tertentu, 

menjadi modal ekonomi. Modal sosial merupakan atribut yang dimiliki 

oleh tiap individu, sehingga ketika modal sosial tersebut dapat 

dipahami dengan baik, strategi untuk mengembangkan pemberdayaan 

komunitas nelayan akan semakin mudah dan menguntungkan. 

 Hasil penelitian menjelaskan berbagai masalah, dimulai dari proses 

pemberdayaan  dimana sumber daya manusia nya masih kurang dalam 

mengoptimalkan bisnis, keterbatasan akses modal sehingga 

keterbatasan juga utuk mengeksploitasi sumber daya laut yang kaya. 

C. Peran Komunikasi Pembangunan Badan Pemberdayaan Warga 

(BPM) dalam Pembangunan Sosial dan Keagamaan di Kota 

Langsa 

 Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini  yaitu 

penelitian yang dilaksanakan oleh Sahrul Syukur, yaitu mengenai 
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peran komunikasi pembangunan Badan Pemberdayaan Warga dalam 

pembangunan sosial dan keagamaan di Kota Langsa. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pemberdayaan 

Warga dalam pembangunan sosial dan keagamaan di Kota Langsa. 

Secara khususnya, yaitu ingin mengetahui bentuk komunikasi 

pembangunan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Warga serta 

mengetahui peran BPM dalam bidang sosial dan keagamaan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitik. 

Landasan teori yang digunakan yaitu mengenai tentang Komunikasi 

Pembangunan. Hasil penelitiannya yaitu, dalam masyarakat, ada 3 

peran yang dimainkan oleh BPM, pertama BPM berperan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat, kedua, hadir untuk memberikan 

solusi atas setiap permasalahan yang muncul, dan ketiga, berguna 

untuk memperkenalkan ide – ide baru atau penemuan baru kepada 

warga dalam mendukung suksesnya pembangunan. 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan memiliki jenis penelitian 

yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

namun pada penelitian Sutrisno yang berjudul Pemberdayaan dan 

Partisipasi Warga Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di 

Kabupaten Pati, sama sama membahas mengenai pemberdayaan dan 

partisipasi warga di daerah pesisir mengenai Tanaman Mangrove, 

bedanya peneliti lebih berfokus pada program Kampung Bahari 

Tambak Lorok. 
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 Sedangkan pada penelitian Tanzil yang berjudul Community 

Empowerment Strategy Based on Social and Cultural Capital of 

Coastal Communities at Makasar Islands, hampir sama membahas 

mengenai pemberdayaan warga dan objek penelitianya juga mengenai 

warga pesisir, namun pada penelitian ini membahas mengenai proses 

komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang terhadap 

warga pesisir Tambak Lorok yang terdampak pada program Kampung 

Bahari. 

 Penelitian Sahrul Syukur yang berjudul Peran Komunikasi 

Pembangunan Badan Pemberdayaan Warga (BPM) dalam 

Pembangunan Sosial dan Keagamaan di Kota Langsa, memiliki 

perbedaan dengan penelitian ini yang memahami mengenai proses 

sosialisasi yang termasuk dalam bentuk komunikasi pembangunan. 

 Ketiga penelitian tersebut belum ada yang meneliti bagaimana 

proses komunikasi pembangunan sebuah program dari Pemerintah 

yang diberikan kepada warga dengan menggunakan kegiatan 

sosialisasi. Dimana pada proses tersebut penyampaian gagasan – 

gagasan dan ide mengenai program Kampung Bahari Tambak Lorok.  

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian lebih jauh mengenai 

kegiatan sosialisasi untuk menyebar luasakan gagasan kepada warga 

terdampak dan juga keterlibatan warga dalam program Kampung  

Bahari Tambak Lorok. 
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1.5.2 Paradigma Post-positivisme 

 Paradigma dipandang sebagai sekumpulan kepercayaan dasar yang 

berurusan dengan prinsip – prinsip puncak, dimana mewakili 

pandangan dunia yang menentukan, bagai pemakainya, sifat “dunia”. 

Bagi para peneliti, berbagai apradigma penelitian memberikan 

penjelasan tentang apa yang hendak mereka lakukan, dan apa saja 

yang masuk dalam dan di luar batas – batas penelitian yang sah. 

(Denzin & Lincoln, 2005:191).  
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Issue Post-positivsm 

Ontology Critical realism “real” reality but 

only imperfectly and 

probabilitsically apprehendible 

Epistemology Modified dualis / objectivist; 

critical tradistional / community; 

finding probably true 

Methodology Modified experimental/ 

manipulative; critical multiplism; 

falsfication of hypotheses; may 

include kualitative methods 
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Paradigma post-positivisme merupakan langkah untuk 

memperbaikai paradigma positivisme. Secara ontologis, cara pandang 

aliran ini bersifat critical realism.  Sebagaimana cara pandang kaum 

realis, paradigma ini juga melihat realitas. Namun hal yang mustahil 

bagi peneliti untuk melihat realitas secara benar. Oleh karena itu 

secara metodologis pendekatan eskperimental melalui observarsi 

dipandang tidak mencukupi, tetapi harus dilengkapi dengan metode 

triangulasi yaitu penggunaan beragam metode, sumber data, periset 

dan teori, metodologis bertujuan untuk memecahkan sebagian 

persoalan yang dipaparkan di muka dengan melakukan penelitian 

dalam setting yang lebih alami, mengumpulkan informasi yang lebih 

situasional, dan mengenalkan kembali penemuan sebagai suatu 

elemen dalam penelitian, dan terutama dalam ilmi – ilmu sosial, 

memunculkan sudut pandang emik untuk membantu menentukan 

makna dan tujuan. Seperti yang dijelaskan dalam tabel di atas, post-

positivisme memandang secara epistemologis hubungan antara periset 

dan objek yang diteliti tidak bisa dipisahkan. Namun, paradigma ini 

menjelaskan bahwa suatu kebenaran tidak mungkin bisa ditangkap 

apabila periset berada dibelakang layar, tanpa terlibat dengan 

objeknya secara langsung. (Denzin & Lincoln, 2005:136) 

1.5.3 Komunikasi Pembangunan 

 Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan pratikum 

komunikasi dalam konteks negara -  negara sedang berkembang, terutama 
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kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi 

pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan 

pembangunan manusiawi. Hal itu berarti komunikasi yang akan 

menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. 

  Komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh 

seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, 

pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah 

dan kepuasan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara 

merata oleh seluruh rakyat. Komunikasi pembangunan sendiri memiliki 

dua pengertian, baik secara luas maupun secara sempit. Pengertian 

komunikasi pembangunan secara luas adalah peran dan fungsi komunikasi 

(sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua 

pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama warga dan 

pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

terhadap pembangunan. Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi 

pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian 

gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang bersal dari 

pihak yang memprakarsai pembangunan yang ditujukan pada warga 

luas.(Nasution, 2009 : 105) 

 Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan 

mendidik dan memotivasi masyarakat, bukanya memberikan laporan yang 

tidak realistik dari fakta – fakta atau sekadar penonjolan diri. Tujuan 

komunikasi adalah untuk menanamkaan gagasan – gagasan, sikap mental, 
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dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara 

berkembang. Secara pragmatis, dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi 

pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan 

rencana pembangunan suatu negara. Komunikasi pembangunan dalam 

pengertian yang sempit, merupakan segala upaya dan cara, serta teknik 

penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang 

berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada 

warga luas, dengan tujuan agar warga memahami, menerima, dan 

berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. 

Sedangkan dalam arti yang luas, komunikasi pembangunann meliputi 

peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan 

secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha 

pembangunan, terutama antara warga dengan pemerintah, sejak dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. 

(Nasution, 2009 : 106). 

 Proses komunikasi pembangunan yang paling utama yaitu 

bagaimana tujuan komunikasi dan tujuan dari pembangunan itu sendiri 

dapat tercapai. Dalam penjelasan Jack Lyle yang berjudul 

“Communication and Development”, mengenai kerangka operasional 

yang harus dimiliki ketika membahas komunikasi pembangunan, sebagai 

berikut : “Kita menganggap “pembangunan” sebagai perubahan di dalam 

suatu masyarakat. Jadi, berdasarkan definisi ini, semua warga adalah 

“warga yang sedang membangun”. Untuk pembahasan sekarang ini, 
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barangkali kita harus mengadakan pembatasan lebih jauh bahwa yang kita 

maksudkan dengan “pembangunan” adalah program – program yang 

berencana bagi perubahan yang sengaja diadakan. Akan tetapi, apabila 

menerima pengertian “pembangunan” yang lebih terbatas ini, kita harus 

menaruh perhatian terhadap hal berikut ini. Program – program tuggal dari 

suatu perubahan tidak mungkin terpisahkan secara menyeluruh dari 

gambaran pembangunan yang lebih besar. Program – program tersebut 

akan menimbulkan “efek samping” ”. ( Effendy, 2016 : 86 – 87 ). 

1.5.4 Pemberdayaan Masyarakat 

  Pengertian pemberdayaan warga merupakan gabungan yang 

terajadi antara (intervening) dalam proses pemberdayaan (process of 

empowerment). Kata pemberdayaan warga seolah mengesankan arti 

adanya sikap mental yang tangguh atau kuat dinatara kehidupan dalam 

masyarakat, baik dalam menyikapi perubahan sosial, hubungan sosial, 

ataupun dalam mengambengakan kreatifitas yang ada di dalam kehidupan. 

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari 

“empowerment” ramai digunakan dalan bahasa sehari-hari di Indonesia 

bersama dengan istilah “pengentasan kemiskinan ( poverty alleviation ) 

sejak digulirnya Program Inpres No 5/1993 (Mardikanto, 2012 : 25) 

  Sumodinigrat dalam Mardikanto (2012 : 29) menjelasakan, 

pemberdayaan merupakan tugas pokok dari pemerintah, disamping dua 

tugas lainnya yakni pelayanan/service dan pengaturan/regulatory. Tugas 

pemberdayaan pada hakikatnya diarahkan pada terwujudnya sebuah 
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komunitas warga yang berdaya dan mandiri yang mampu berperan sebagai 

mitra dari pemerintah dalam pembangunan. Dengan pengertian lain, yaitu 

sebuah warga yang mampu berperan sebagai subyek dalam pembangunan, 

tidak sebagai obyek dari pembangunan seperti yang telah terjadi selama 

ini. Pemberdayaan warga bukan membuat warga menjadi makin 

tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Pendekatan utama 

dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa warga tidak dijadikan obyek 

dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari upaya 

pembangunannya sendiri. 

  Proses dalam pelaksanaan pemberdayaan warga dapat dilihat dari 

tigas sisi ( Mardikanto, 2012 : 29 – 31) : 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi warga 

berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa 

setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki warga (empowering). 

Dalam rangka ini diperlukan langkah – langkah lebih positif, selain 

dari hanya menciptakan iklan dan suasana. 

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses 

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, 

oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. 

  Pemberdayaan warga sebagai upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat, dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar, untuk 
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memperbaiki kehidupanya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, 

melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi – tawar yang 

dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan 

kekuatan warga sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak 

luar yang seringkali mematikan kemandirian warga setempat.( 

Mardikanto, 2012 : 100) 

  Pembangunan warga dengan pemberdayaan warga sulit untuk 

dibedakan. Community development (pembangunan masyarakat) sebagai 

upaya yang disengaja untuk memacu peningkatan atau pengembangan 

masyarakat, dimana posisi warga memiliki peran penting dalam 

keberjalanan pembangunan yang ada. Proses pemberdayaan warga 

menempatkan warga sebagai pihak utama atau pusat pengembangan 

(People or community centered development ) ( Mardikanto, 2012 : 79 - 

80). 

1.5.5 Partisipasi Masyarakat 

  Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam 

proses pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial 

dalam pembuatan keputusan berhubungan positif dengan kepuasan mereka 

terhadap keputusan inovasi kolektif. Ini berarti bahwa semakin tinggi 

partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar 

pula tingkat kepuasan mereka terhadap keputusan ( Rofers dan Shoemaker 

dalam Rochajat Harun, 2012 : 249). Partisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan untuk mewujudkan pembangunan sangat diperlukan. Karena 
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sebagai bentuk perubahann sosial, pembangunan harus didukung oleh 

semua komponen, agar warga memiliki sense of belonging (rasa memiliki) 

dan sense of responsibility (rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pembangunan itu sendiri. 

  Perubahan sosial yang dihadapai oleh warga saat ini merupakan 

salah satu bentuk adanya pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan 

merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. 

Setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak warga 

yang terwujud dalam keputusan – keputusan yang diambil oleh 

pemimpinya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang 

selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan mungkin hanya menyangkut 

dalam suatu bidang kehidupan saja, namun mungkin dilakukan secara 

simultan terhadap pelbagai kehidupan yang saling berkaitan. Di samping 

tujuan – tujuan yang direncanakan dan dikehendaki, tidak mustahil 

pembangunan mengakibatkan terjadinya dampak pada subsistem 

kemasyarakatan, misalnya pada subsistem sosial budaya. Dalam proses 

pembangunan terdapat hambatan yang membuat sebuah pembangunan 

tidak berjalan dengan lancar, yaitu  kurangnya keterlibatan atau partisipasi 

warga terhadap sebuah perubahan sosial dalam mendesain, merencakanan 

dan melaksanakan pengembangan diri mereka, yang mengarah pada 

peningkatan inovasi. (Soekanto dalam Rochajat Harun, 2012 : 249-250) 

  Partisipasi warga dalam pembangunan merupakan perwujudan dari 

kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab warga terhadap 



48 
 

 
 

pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup 

mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar benar 

menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, tetapi juga 

menuntu keterlibatan warga yang akan diperbaiki mutu – hidupnya. 

Pelibatan sendiri dalam sebuah pembangunan memiliki makna sebagai 

proses bagaimana melibatkan warga dalam sebuah pembangunan, 

sedangkan keterlibatan warga menandai sejauh mana keterlibatan warga 

itu sendiri tanpa adanya sebuah proses untuk melibatkan.  

  Mardikanto (2012 : 82 ) menjelaskan kegiatan yang menunjukan 

partisipasi warga di dalam kegiatan pembangunan, yaitu : 

a. Partispasi dalam pengambilan keputusan 

Pada umumnya, setiap program pemerintah yang ditujukan kepada 

masyarakat, ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Karena itu, partisipasi 

warga dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya 

forum yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi langsung dalam 

proses pengambilan keputusan. 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan  

Partisipasi warga dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai 

partisipasi warga banyak untuk secara sukarela menyumbangkan 

tenaganya untuk membangun. Di lain pihak, lapisan atasnya (yang 

umumnya terdiri dari orang orang kaya) ) dalam banyak hal lebih 

banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntuk 
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sumbangan. Karena itu , partisipasi warga dalam pelaksanaan 

pembangunan harus diartikan sebagai pemeretaan sumbangan warga 

dalam benutk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk 

lainya. Selain itu partisipasi masyarkat terhadap pemeliharaan 

pembangunan agar pembangunan yang sudah selesai dapat terus 

dinikmati. 

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasai program dan proyek pembangunan 

sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuanya dapat dicapai, namun juga 

diperlukan utnuk memperoleh umpan balik tentang masalah – masalah 

dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang 

berjalan. 

1.5.6 Sosialisasi 

  Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan 

sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang 

lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya 

itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi 

sosial yang efektif  (Narwoko & Suyanto, 2007 : 13) 

   Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan 

untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi warga untuk tetap 

menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, Dalam 

kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses 

memberitahukan dan memperngaruhi masayarakat untuk selalu 
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memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan ( Narwoko & Suyanto, 2007 : 

75-76 ) . 

1.5.7 Teori Modernisasi 

  Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang 

terencana yang berlangsung melalui proses – proses komunikasi, oleh 

karena itu teori atau konsep modernisasi akan berkaitan dengan perspektif 

komunikasi.  Modernisasi menyangkut proses perkembangan serta 

perubahan individu dan masyarakat. Sedangkan warga terbentuk oleh 

adanya komunikasi  antar individu. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa terjadinya modernisasi berlangsung melalui proses komunikasi. Hal 

ini dapat kita lihat dari pendapat Koentjaraningrat dalam Effendy (2016 : 

98) yang mengatakan bahwa modernisasi dapat dilaksanakan dengan 

memberikan contoh, persuasi, penerangan dan pendidikan. Proses 

pemberian contoh, persuasi, penerangan dan pendidikan tersebut akan 

berlangsung melalui proses komunikasi. 

  Konsep modernisasi dapat menunjukan jalan ke arah 

terintegrasinya semua kelompok dalam warga untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan, dan memberikan pentunjuk nilai – nilai mana yang harus 

dipertahankan, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus diubah. 

Seperti pembangunan, modernisasi juga adalah suatu proses dengan 

dimensi, faktor, aspek, dan faset yang begitu banyak dan rumit, bisa 

menyebabkan pelaksanaanya tidak selancar yang direncakan. Dan 

rumitnya modernisasi di Indonesia disebabkan oloeh subjek dan objeknya 
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adalah manusia – manusia plural heterogen, terdiri atas suku – suku bangsa 

dengan nilai – nilai budaya yang berbeda satu dengan yang lain. (Effendy, 

2016 : 98) 

  Teori modernisasi dan pembangunan pada dasarnya merupakan 

gagasan tentang perubahan sosial yang telah menjadi sebuah ideologi. 

Modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner 

(perubahan cepat dari tradisi ke modern).  Selain itu modernisasi juga 

berwatak kompleks (melalui banyak cara dan disiplin ilmu), sistematik, 

menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui 

proses yang bertahap menuju suatu homogenisasi dan bersfiat progresif ( 

Fakih, 2001 : 53 ) 

1.5.8 Teori Fungsionalisme 

  Teori lain selain ekonomi liberal dan teori evolusi yang juga 

memberi pengaruh pada pembangunan adalah teori fungsionalisme. Teori 

ini muncul pertama pada tahun 1930-an yang dikenal dengan teori Teori 

fungsionalisme dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. 

Meskipun teori mereka tidak secara langsung menyinggung tentang 

perubahan sosial dan pembangunan, teori mereka sebenarnya sangat 

sederhana, bahwa warga dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas 

bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik, 

keluarga, dan sebagainya). Parsons memberikan contoh organ tubuh 

manusia sebagai perumpamaan memahami mekanisme masyarakat. Tubuh 

manusia memiliki pelbagai bagian yang saling berhubungan dalam suatu 
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sistem. Setiap anggota tubuh mempunyai fungsi spesifik, dengan tugas 

masing-masing untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Seperti halnya 

organ tubuh, mekanisme fungsional antar bagian warga juga berfungsi 

demi stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Setiap bagian tersebut 

dikatakan secara terus-menerus mencari equilibrium (keseimbangan) 

harmony antara mereka. Interelasi tersebut dianggap bisa terjadi karena 

adanya konsensus, dan suatu pola yang normatif dianggap akan 

melahirkan gejolak. Jika hal tersebut terjadi, setiap bagian akan cepat 

menyesuaikan diri untuk mencapai equilbrium lagi (Fakih, 2001 : 50 ).  

  Bagi penganut teori fungsional, warga berubah, tetapi perubahan 

dalam satu bagian warga akan diikuti oleh perubahan bagian yang lain. 

Perubahan berjalan dengan teratur dan selalu menuju pada keseimbangan 

baru, Warga tidak statis, melainkan dinamis, tetapi secara teratur dan 

harmoni. Perubahan terjadi, tetapi tidak ditetapkan berapa lama 

evolusinya. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam suatu warga dilihat 

oleh penganut teori fungsionalisme sebagai tidak berfungsinya integrasi 

sosial dan equilibrium dan oleh karenanya harus dihindari. Itulah makanya 

mereka disebut sebagai paradigma konservatif, karena mereka 

berpandangan bahwa warga akan berkembang dalam situasi harmoni, 

integrasi, stabil, dan mapan. Keyakinan ini datang dari penggunaan organ 

atau anggota tubuh sebagai model. Dalam sistem tubuh tidak mungkin 

terjadi konflik antar anggota tubuh yang satu dengan lainnya. Warga juga 

demikian, yakni akan selalu menjaga harmoni, berusaha menghindari 
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konflik yang akan menghancurkan diri. Oleh karena itu, harmoni dan 

integrasi serta stabilitas dipandang sebagai fungsional yang paling bernilai 

tinggi, oleh karenanya harus ditegakkan. Sementara itu, konflik harus 

dihindarkan. Pandangan ini menafikan realitas sosial lain bahwa di dalam 

warga ada yang diuntungkan dan dirugikan oleh mekanisme dan proses 

dalam sistem masyarakat. Pandangan ini juga mengabaikan dan 

melanggengkan nasib mereka yang tertindas ( Fakih, 2001 : 51). 

1.6 Operasionalisasi Konsep 

Untuk memperoleh data mengenai aktivitas sosialisasi program Kampung 

Bahari Tambak Lorok, diperlukan adanya deskripsi tematis mengenai konsep – 

konsep dalam penelitian. Agar konsep tersebut dapat membentuk kesesuaian 

dalam penelitian, maka dioperasionalisasikan sebagai berikut : 

1.6.1 Sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak Lorok 

 Sosialisasi merupakan kegiatan yang penting bagi upaya untuk 

memberikan informasi kepada warga pesisir Tambak Lorok. Dimana 

sosialisasi ditujukan untuk membujuk atau memperngaruhi warga untuk 

mengetahui secara jelas mengenai program Kampung Bahari Tambak 

Lorok . 

 Melihat latar belakang warga pesisir, yang memiliki latar belakang 

warga yang khas. Warga dihadapkan langsung pada kondisi ekosistem 

yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan 

sumber daya pesisir dan laut. Warga pesisir terutama nelayan kecil, masih 

terbelit persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Dimana didalamnya 
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terdapat persoalan tertentu terkait aspek ekologis, sosial dan 

ekonomi,ndahnya taraf hidup warga pesisir dan akses yang terbatas 

menjadi persoalan utama yang dijumpai di kawasan pesisir. Nelayan 

nelayan pun sangat sensitif. 

  Banyak program pemerintah yang telah dilaksanakan diberbagai 

wilayah di Indonesia, dimana dalam tahap awal yang paling utama adalah 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan jauh 

sebelum proyek fisik atau pembangunan berlangsung. Hal tersebut juga 

dilaksanakan oleh Tim dari Pemerintah Kota Semarang dalam 

melaksanakan sosialisasi dalam program Kampung Bahari Tambak Lorok. 

Beberapa bulan sebelum proyek tersebut dijalankan, Pemerintah Kota 

Semarang yang diwakili oleh dinas dinas terkait, dimulai dari Bappeda, 

Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, dan dinas terkait lainnya 

melaksanakan sosialisasi bersama untuk memberikan informasi bahwa 

akan diadakan pembangunan Kampung  Bahari di wilayah Tambak Lorok. 

 Pemilihan Tambak Lorok sendiri dikarenakan wilayah tersebut 

menjadi area kumuh dengan luas terbesar di Kota Semarang. Sehingga 

sebagai upaya dalam pengentasan wilayah kumuh menjadi 0% melalui 

program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) (Sumber : SK Walikota Semarang 

No 050/801/2014). 

 Sosialisasi menjadi salah satu cara bentuk komunikasi 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, karena 

suatu perubahan sosial harus dikomunikasi dengan baik dan benar. Cara 
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mengkomunikasikan nya pun harus melihat karakteristik warga Tambak 

Lorok. Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan 

mendidik dan memotivasi masyarakat. Dimana dengan kehadiran 

sosialisasi berusaha untuk menyampaikan gagasan – gagasan program 

Kampung Bahari dan dipahami dengan maksud yang sama kepada warga  

Tambak Lorok. 

 Teori modernisasi menjelaskan, mengenai gagasan – gagasan yang 

muncul dalam sebuah pembangunan, dimana gagasan – gagasan yang 

disampaikan merupakan upaya untuk merubah kondisi sosial masyarakat, 

dalam hal ini yaitu gagaasan dalam bentuk informasi, inovasi serta edukasi 

yang memberikan pengetahun baru kepada warga Tambak Lorok.  

Masuknya gagasan – gagasan tersebut dikarenakan terjadinya komunikasi 

antara pemerintah dan warga yang terjadi dalam sosialisasi yang 

dilaksnakan oleh pemerintah. Dalam kegiatan komunikasi tersebut 

terjadilah pengenalan, pemahaman, penilaian yang akan menghasilkan 

penerimaan ataupun penolakan. Proses sosialisasi yang dilaksanakan 

memerlukan waktu atau membutuhkan tahapan tahapan dalam mencapai 

warga yang modern. 

1.6.2 Pemberdayaan Warga Tambak Lorok dalam Program 

Kampung Bahari Tambak Lorok 

 Pemberdayaan warga merupakan tugas pokok dari pemerintah, 

disamping tugas pelayanan dan pengaturan. Tugas pemberdayaan pada 

hakikatnya diarahkan pada terwujudnya sebuah komunitas warga yang 
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berdaya dan mandiri yang mampu berperan sebagai mitra dari pemerintah 

dalam pembangunan. Dalam poin ini, warga diposisikan sebagai subjek. 

Pemberdayaan warga tidak memiliki tujuan untuk membuat warga 

menjadi ketergantungan pada segala hal pemberian. Selain itu 

pemberdayaan warga merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan warga yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ( 

Mardikanto, 2012 : 29 ).  

  Kehadiran program Kampung Bahari Tambak Lorok bertujuan 

penting untuk keberlangsungan warga  Tambak Lorok, yaitu 

meningkatkan kualitas hidup warga Kampung Tambak Lorok. Serta 

meningkatkan roda perekonomian warga Kampung Bahari Tambak Lorok. 

Dalam proses pencapain tujuan tersebut diperlukan bentuk komunikasi 

kepada warga untuk dapat diberdayakan serta membuat warga  tersebut 

untuk menjadi mandiri.  

  Program Kampung Bahari Tambak Lorok nantinya, akan merubah 

wajah Kampung Tambak Lorok yang selama ini dipandang sebagai 

wilayah kumuh dengan berbagai aktivitas perekonomian di dalamnya, 

menjadi sebuah kawasan yang nyaman untuk dihuni Selain kenyamaman 

yang diberikan, program Kampung Bahari juga meningkatkan hasil 

perekonomian. Pembangunan yang mencakupi irigasi, Ruang Terbuka 

Hijau, Pasar dan akses jalan, nantinya akan merubah fisik wilayah Tambak 

Lorok. Perubahan tersebut juga harus didukung dengan kepedulian dan 
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keberdayaan warga yang dapat mendukung sumber daya manusia warga  

Tambak Lorok. 

  Fungsi pemberdayaan dimana membuat warga yang mampu 

berperan sebagai subyek dalam pembangunan, dan juga membangun jiwa 

yang mandiri, tidak tergantung pada berbagai program program pemberian 

(charity). Proses pemberdayaan yang berkembang dalam sebuah proses 

pembangunan berjalan dari 3 sisi : 

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi warga 

berkembang. 

- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki warga (empowering). 

- Memberdayakan mengandung arti pula yaitu melindungi. 

1.6.3 Pelibatan dan Keterlibatan Warga  Tambak Lorok Sebagai 

Upaya Pemberdayaan 

 Pemberdayaan Warga dapat dikatakan berjalan sesuai tujuan 

apabila keterlibatan dan pelibatan warga juga maksimal. Dimana pelibatan 

warga dimulai dari sebuah proses untuk melibatkan warga dan untuk 

keterlibatan warga menggambarkan bagaimana kondisi warga setelah 

terlibat secara langsung dalam sebuah pembangunan.  Tanpa adanya 

pelibatan dan keterlibatan warga proses pemberdayaan warga tidak dapat 

berjalan dengan maksimal. Pemberdayaan warga dibutuhkan dua pihak 

yang siap untuk memberi dan pihak yang menerima, karena kedua pihak 

tersebut yang saling bekerjasama untuk melaksanakan proses 

pemberdayaan. 
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 Partisipasi warga  Tambak Lorok dalam setiap kegiatan sosialisasi, 

diwakili oleh perwakilan perangkat RW, RT dan beberapa pemuda. 

Keaktifan warga  warga tidak terjadi pada seluruh wilayah terdampak, 

sehingga informasi yang disampaikan pada saat sosialisasi tidak tersebar 

secara maksimal kepada warga  Tambak Lorok. Perihal permasalahan 

tersebut, peran ketua RW dan RT menjadi solusi untuk memberikan 

informasi kepada warga nya saat diadakan pertemuan bulan jumpa.  

 Chambers (Dalam Mardikanto, 2002 : 25 ) menjelaskan Paradigma 

baru pembangunan , yakni yang bersifat “people-centered, participaroty, 

empowering, and sustainable”, maka upaya pemberdayaan warga menjadi 

kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.  

 Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki 

keterkaitan yang erat terhadap masyarakat. Posisi warga menjadi pemeran 

penting dalam sebuah proses pembangunan. Sesuai dengan teori 

fungsionalis, bahwa suatu pembangunan yang diciptakan, berkaitan satu 

sama lain dengan faktor faktor pendukungnya, dimulai dari kegiatan 

sosialisasi, pembangunan dan pemberdayaan. Sehingga ketika perubahan 

itu muncul dalam sebuah lingkungan masyarakat, perubahan yang lain pun 

ikut mengikuti, dan pada akhirnya perubahan tersebut mencapai pada titik 

keseimbanganya, dimana warga sudah beradaptasi dengan lingkungan 

yang baru.   
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1.7 Proposisi 

  Pertanyaan penelitian yang merupakan komponen pertama, sebagai 

komponen kedua, proposisi mengarahkan peneliti kepada sesuatu yang 

harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya (Yin, 2014 : 29). Dalam 

penelitian studi kasus proposisi sangat diperlukan guna membantu 

penelitidalam menyeleksi informasi yang relevan mengenai kasus dari 

beberapa informan, semakin spesifik proposisi yang dikandung dalam 

sebuah studi kasus, maka akan semakin memungkinkan peneliti itu berada 

dalam ruang lingkupnya sehingga peneliti tidak tergoda dengan segala 

informasi yang tidak diperlukan. Proposisi dalam penelitian ini yaitu : 
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Warga Pesisir 

Sosialisasi 

- Edukasi kepada 

warga Tambak 

Lorok 

Kegiatan 

- Pengembangan 

orientasi 

pembangunan 

modern 

- Penguatan peran 

warga sebagai 

subyek 

pembangunan 

- Pengembangan 

partisipasi 

masyarakat 

OUTPUT 

- Warga 

mendukung 

program 

- Meningkatkan 

potensi atau daya 

saing masyarakat 

- Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat 

Pelaksana Kegiatan 

Pemerintah Kota Semarang 

Pendekatan 

-  

- - Formal 

 

TUJUAN 

- Kawasan kumuh 

0% 

- Kesejahteraan 

Masyarakat 

Proposisi 1 
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Warga Pesisir 

Proposisi 2 

Sosialisasi 

- Edukasi kepada 

warga Tambak 

Lorok 

 

Kegiatan 

- Pengembangan 

orientasi 

pembangunan 

modern 

- Penguatan peran 

warga sebagai 

subyek 

pembangunan 

- Pengembangan 

partisipasi 

masyarakat 

OUTPUT 

- Warga 

mendukung 

program 

- Meningkatkan 

potensi atau daya 

saing masyarakat 

- Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat 

-  

Pelaksana Kegiatan 

Pemerintah Kota Semarang 

Pendekatan 

-  

- -Informal 

 

TUJUAN 

- Kawasan kumuh 

0% 

- Kesejahteraan 

Masyarakat 
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Warga Pesisir 

Sosialisasi 

- Edukasi kepada 

warga Tambak 

Lorok 

 

Kegiatan 

- Pengembangan 

orientasi 

pembangunan 

modern 

- Penguatan sumber 

daya manusia 

masyarakat 

- Pengembangan 

partisipasi 

masyarakat 

 

OUTPUT 

- Warga 

mendukung 

- Meningkatnya 

potensi warga 

dengan berbagai 

kegiatan dan 

keragaman usaha  

- Menciptakan 

sense of belonging 

dan sense of 

responsibility 

Pelaksana Kegiatan 

Pemerintah Kota Semarang 

Pendekatan 

- - Informal 

 

TUJUAN 

- Kawasan kumuh 

0% 

- Kesejahteraan 

Masyarakat 

Proposisi 3 
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Warga Pesisir 

Sosialisasi 

- Edukasi kepada 

warga Tambak 

Lorok 

 

Kegiatan 

- Pengembangan 

orientasi 

pembangunan 

modern 

- Penguatan sumber 

daya manusia 

masyarakat 

- Pengembangan 

partisipasi 

masyarakat 

 

OUTPUT 

- Warga 

mendukung 

- Meningkatnya 

potensi warga 

dengan berbagai 

kegiatan dan 

keragaman usaha  

- Menciptakan 

sense of belonging 

dan sense of 

responsibility 

Pelaksana Kegiatan 

Pemerintah Kota Semarang 

Pendekatan 

- Formal 

TUJUAN 

- Kawasan kumuh 

0% 

- Kesejahteraan 

Masyarakat 

Proposisi 4 
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1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1 Tipe Penelitan 

 Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif, 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, perilaku, tindakan dan 

hal lainnya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017 : 6).  Penelitian 

ini menggunakan pendekatan studi kasus jenis deskriptif. Dimana metode 

ini, metode dalam meneliti status sekelompok manusia, , suatu objek, 

suatu kondisi, suatu pemikiran, atau suatu peristiwa saat ini. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini, untuk membuat deskriptif , gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta terkini 

(Yin, 2014 : 1-3 ) 

1.8.2  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan 

studi kasus. Studi kasus merupakan strategi yang cocok dengan pokok 

pertanyaan “how” atau “why”, serta peneliti hanya memiliki sedikit 

peluang untuk mengontrol peristiwa – peristiwa yang akan diselidiki serta 

penelitian yang diteliti termasuk dalam fenomena kontemporer (masa kini) 

di dalam konteks kehidupan nyata. ( Yin , 2014 : 1-2 ). 
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Strategi Bentuk Pertanyaan 

Penelitian 

Membutuhkan 

Kontrol thd 

Peristiwa 

Fokus terhadap 

Peristiwa 

Kontemporer 

Eksperimen Bagaimana,mengapa Ya Ya 

Survai Siapa, apa*, di mna, 

berapa banyak 

Tidak Ya 

Anal. Arsip  Siapa, apa*, di 

mana, berapa 

banyak 

Tidak Ya/tidak 

Historis Bagaimana, 

mengapa 

Tidak Tidak 

Studi Kasus Bagaimana, 

mengapa 

Tidak Ya 

 Tabel  1.7.2.1 Situasi – situasi Relevan untuk strategi yang berbeda ( 

Sumber : Yin, 2014 : 8) 

 Penelitian ini menggunakan pertanyaan pokok yaitu “bagaimana” 

dan “mengapa” untuk studi kasus eksplanatoris, namun tidak menutup 

kemungkinan menggunakan  pertanyaan “apa”, “siapa”, “di mana” untuk 

membentuk deskriptif. Studi kasus yang mengkaji peristiwa – peristiwa 

kontemporer yang terjadi di dalam warga dengan berbagai sumber – 

sumber fakta yang ada dilapangan karena itulah studi kasus termasuk 

metode yang bersifat lokalitas (khusus) dan tidak dapat digeneralisasikan. 
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Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian karena metode penelitian ini 

cocok digunakan untuk menganalisis sosialisasi program Kampung Bahari 

Tambak Lorok karena memiliki keunikan tersendiri, dikarenakan program 

Kampung Bahari Tambak Lorok berlatar belakang ekonomi, sosial dan 

budaya yang sedang hangat untuk diteliti dan diperbincangkan. Penelitian 

ini merupakan studi kasus tunggal dengan single level analysis, dimana 

yang yang dilihat adalah perilaku individu atau kelomok dengan satu 

masalah penting. Dalam hal ini adalah kegiatan warga  atau kelompok 

warga  yang terdampak dalam sosialisasi Program Kampung Bahari 

Tambak Lorok.  

1.8.3 Pemilihan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Kelurahan Tanjung Mas, tepatnya di 

wilayah Tambak Lorok, daerah yang menjadi tempat terlaksananya 

program Kampung Bahari yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR. 

1.8.4 Kriteria Informan Penelitian 

 Informan yang terpilih layaknya memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 

- Tokoh warga yang mengetahui dan memahami seluk beluk warga 

setempat dan mengetahui aktivitas yang terjadi dalam proses 

sosialisasi program Kampung Bahari di Tambak Lorok, 

- Tokoh penyampai kebijakan atau pihak penyelenggara yang terlibat 

dalam kegiatan sosialisasi bersama warga  masyarakat, 
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- Informan bersedia memberikan informasi sesuai dengan keadaan 

sebenarnya tanpa mengubah informasi tersebut, 

- Mereka yang memiliki waktu luang untuk dimintai informasi, 

- Informan dan peneliti belum pernah saling mengenal dan tidak 

memiliki hubungan kekerabatan. 

1.8.5 Subyek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini adalah warga tambak lorok yang terdampak 

pada program Kampung Bahari Tambak Lorok. 

1.8.6 Jenis dan Sumber Data 

- Data Primer 

Merupakan data utama yang diperoleh dari sumbernya yaitu warga  

warga Tambak Lorok yang terkena dampak Program Kampung  Bahari 

- Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari 

sumber penelitian yaitu berupa tambahan sumber tertulis, buku-buku, 

artikel, jurnal, referensi dan lain – lain. 

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam studi kasus ada enam sumber bukti yang 

dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus, yaitu 

dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observasi langsung, dan 

perangkat fisik ( Yin , 2014 : 103 ). Dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah dokumen, rekaman, arsip dan wawancara.   
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- Wawancara mendalam (Indepth Interview) 

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dari 

pertanyaan – pertanyaan yang tidak terstruktur dan bersifat open-

ended. Hal ini merupakan sarana yang paling efektif untuk memahami 

keaslian dari pengalaman orang, dalam konteks ini adalah warga  

Tambak Lorok terdampak pada program Kampung Bahari Tambak 

Lorok yang menerima sosialisasi yang mengungkap mulai dari proses 

dan keterlibatan masyarakatnya. 

- Analisis Dokumen 

Analisis dokumen dilakukan dengan mengakses berbagai dokumen 

dari perusahaan, instansi pemerintahan dan juga dokumen yang 

diperlukan seperti dokumen dokumen yang digunakan saat sosialisasi. 

1.8.8 Unit Analisis 

 Unit atau satuan analisis dalam penelitian ini adalah individu. 

Dalam lingkup penelitian ini satuan yang akan di analisis adalah warga  

Tambak Lorok. Peneliti berusaha menjelasakan proses sosialisasi program 

Kampung Bahari Tambak Lorok yang dilaksanakan pemerintah kota 

semarang ke warga  Tambak Lorok serta mengungkap keterlibatan 

masyarakat. 

1.8.9 Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

menggunakan teknik penjodohan pola. Teknik penjodohan pola adalah 

membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang 
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diprediksikan (prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada persamaan, 

maka menguatkan validitas internal studi kasus. Jika studi kasus 

eksploratoris, polanya berhubungan dengan variabel dependen / 

independen dari penelitian. Jika studi kasus deskriptif, maka 

penjodohan pola akan relevan dengan pola variabel–variabel spesifik 

yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan data ( Yin, 2014 

: 140 ) .  

a. Pola-pola yang Lebih Sederhana 

Mempunyai jenis minimal dari variabel-variabel dependen atau 

independen. Kasus yang sederhana, ada dua variabel dependen yang 

berbeda, penjodohan pola dimungkinkan dengan pola yang berbeda 

untuk kedua variabel yang telah ditetapkan. Makin sulit suatu 

variabel, tentu saja, makin bagus pola yang berbeda itu membuka 

peluang perbandingan bagi perbedaanya. Namun begitu, ada beberapa 

situasi di mana pola – pola yang lebih sederhana sama relevan dan 

mendukung. Peran strategis analisis yang umum akan menentukan 

cara cara terbaik dalam menunjukan perbedaan apapun setepat 

mungkin dan mengembangkan penjelasan yang signifikan secara 

teoretis bagi hasil yang berbeda (Yin, 2014 : 145). 

Ketepatan Penjodohan Pola : Prosedur penjodohan pola sesugguhnya 

tak mempunyai satupun perbandingan yang tepat. Apakah seseorang 

memprediksikan pola yang lebih sederhana, perbandingan yang 
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mendasar antara pola yang diprediksi dan pola aktual bisa tak 

mencakup kriteria (Yin, 2014 : 145 -146). 

1.8.10 Kualitas Data 

 Dalam penelitian kualitatif, prosedur – prosedur validasi 

diperlukan untuk memeriksa akurasi dan kredibilitas hasil penelitian. 

Validitas kualitatif merupakan upaya untuk pemeriksaan terhadap 

akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur – prosedur 

tertentu, sementara realibilitas kualitatif mengindikasikan pendekatan 

yang digunakan peneliti konsisten apabila digunakan oleh peneliti – 

peneliti lain. (Gibbs dalam Creswell, 2014 : 285 ). Berikut strategi – 

strategi validitas (Creswell, 2014 : 286 – 288) : 

- Mentriangulasi sumber – sumber data yang berbeda dengan 

memeriksa bukti – bukti yang berasal dari sumber – sumber tersebut 

dan menggunakanya untuk membangun justifikasi tema – tema secara 

koheren. 

Sedangkan menurut Robert K Yin, dalam bukunya menjelaskan: 

a. Realibilitas 

Peneliti berusaha untuk merekam jejak penelitian yang dilakukan, 

dalam penelitian ini membuat daftar pertanyaan yang disampaikan 

kepada informan. Peneliti akan melampirkan transkrip wawancara, 

identitas lengkap informan dan juga dokumentasi penelitian unutk 

menunjukan konsistensi peneliti dalam melakukan penelitian, serta 
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menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian tersebut. ( 

Yin, 2014 : 45 ). 

  


