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BAB IV 

ANALISIS SOSIALISASI PROGRAM KAMPUNG BAHARI 

TAMBAK LOROK 

 

Berdasarkan temuan penelitiaan, peneliti akan menganalisis proses 

sosialisasi program Kampung Bahari Tambak Lorok yang telah berlangsung 

beberapa kali dan dalam beberapa tahap sosialisasi, dari sosialisasi umum tingkat 

kelurahan, kemudian sosialisasi RTH dan Pasar dan terkahir sosialisasi 

peningkatan jalan. Analisis temuan di bawah ini menghubungkan gejala dan 

peristiwa yang disampaikan oleh informan di lapangan dan juga narasumber dari 

dinas dinas terkait berdasarkan hasil wawancara mendalam (indept interview). 

Skema analisis di bawah menjelaskan latar belakang dan alur sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang bersama dengan seluruh 

stakeholder yang terkait. Dalam skema tersebut dijelaskan data data pendukung 

yang dihubungkan dengan konsep dan teori yang digunakan. Skema proses 

sosialisasi program Kampung Bahari Tambak Lorok dapat digambarkan seperti 

ini : 
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Gambar 4.1 Skema Analisis Proses Sosialisasi Program Kampung Bahari 

Tambak Lorok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang dan 

beberapa faktor yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan sosialisasi 

program Kampung Bahari Tambak Lorok, serta faktor faktor yang menjadi 

penghambat. Faktor faktor baik yang memiliki peran untuk kelancaran proses 

sosialisasi dan menjadi penghambat, dimulai dengan bantuan dari pihak ketiga 

yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Bappeda, yaitu 

dengan mengajak Lurah Tanjung Mas (Informan 5), serta tokoh tokoh warga di 

- Kawasan kumuh di wilayah Tambak 

Lorok dan rob 

- Lingkungan yang tidak sehat 

- Tingkat perekonomian yang 

terbelakang 

- Rendahnya tingkat pendidikan 

- Terbatasnya akses informasi 

- Warga masih memelihara tradisi 

- Kunjungan Presiden RI 

- Program Penataan Kawasan Tambak 

Lorok menjadi Kampung Bahari 

- Mensejahterahkan masyarakat 

- Pelaksanaan Sosialisasi ke masyarakat 

- Sosialisasi Formal dan Informal 

- Sosialisasi top – down & bottom – up 

- Ketidakpastian informasi 

- Kekhawatiran Masyarakat 
- Sosialisasi menggunakan pihak ketiga 

- Mengkomunikasikan informasi kedua 

belah pihak 

- Saling pengertian untuk tujuan yang 

sama 

- Mediasi  
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RW 12 hingga RW 16 melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu 

dari segi penghambat proses sosialisasi yang muncul, yaitu sesuai data dari 

Monografi Kelurahan Tanjung Mas, tingkat pendidikan yang didominasi dengan 

lulusan SMP/Mts, karakter warga yang keras,  keterbatasan akses informasi, yang 

membuat warga  mencari informasi dari mana saja yang bisa didapatkan 

kemudian masih kentalnya budaya atau tradisi yang dipegang oleh masyarakat, 

sehingga ketika ada pembangunan yang masuk kedaerahnya warga memiliki hak 

untuk menolak atau menerima. 

 Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Bappeda yang berjumlah 

15 kali (sosialisasi formal), sangat terbantu dengan kehadiran pihak ketiga, 

dimana pihak ketiga memberikan kontribusi yang maksimal, permasalahan besar 

yang muncul dapat diselesaikan dengan koordinasi dan cara yang dibahas secara 

kolektif bersama seluruh stakeholder, kemudian informasi mengenai program 

Kampung Bahari Tambak Lorok sampai pada warga  warga  pelosok. Namun 

kekhawatiran warga dan keraguan warga yang ketika awal sangat menolak 

menjadi salah satu penghambat atas pembangunan yang sedang dijalankan. Warga 

pesisir yang memiliki karakter yang keras, tetap bisa menerima adanya 

pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, ketika sosialisasi formal semua 

dapat berjalan dengan baik, pro kontra merupakan hal yang wajar. Sedangkan 

ketika pelaksanaan sosialisasi informal, dengan karakteristik warga yang keras, 

beberapa warga berusaha menghalangi proses pembangunan, mereka ingin 

interaksi antara pelaksana dan warga  yang terdampak sifatnya transaksional, jadi 

ada hal hal yang perlu dinegosiasikan kembali untuk menjalankan sesuatu 
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aktivitas. Contohnya ketika pembangunan drainase di depan warung salah satu 

warga , warga  minta adanya ganti rugi karena warungnya bisa sepi, setelah 

adanya mediasi antara pelaksana dan pemiliki serta tokoh warga dapat 

diselesaikan. 

 Pihak ketiga sebagai kepanjangan tangan dari Bappeda atau Pemerintah 

Kota Semarang, memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan kedua belah pihak 

yakni antara pelaksana dan warga terdampak, sebagai penyampai hasil rapat kerja 

atau diskusi serta pembahasan rencana kegiatan. Adanya proses sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh pihak ketiga tersebut diharapkan permasalahan sosialisasi yang 

terjadi di wilayah RW 12 hingga RW 16 dapat dimusyawarahkan bersama 

perwakilan stakeholder . 

 Penelitian yang menggunakan studi kasus deskriptif sebagai jenis 

metodologi penelitianya mempunyai analogi, jika pola pola yang sudah 

diprediksikan tersebut memiliki kesamaan dengan temuan penelitian, maka 

hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. 

Strategi penjodohan pola dalam studi kasus deskriptif bersifat relevan dan 

fleksibel, sehingga pola – pola spesifik dapat diprediksikan sebelum pengumpulan 

data ( Yin, 2014:140).  

  Analisis data penelitian studi kasus ini menggunakan salah satu strategi 

umum, yaitu menggunakan proposisi teoretis yang menuntun studi kasus. 

Stratregi proposisi teoretis, menurut Yin (2014:136) proposisi sangat diperlukan 

guna membantu peneliti dalam melakukan pengidentifikasian informasi yang 
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relevan tentang perorangan atau beberapa orang informan. Tanpa proposisi 

peneliti akan mudah tergoda untuk mengumpulkan “segala sesuatu” yang tidak 

mungkin atau tidak perlu. Semakin spesifik dan semakin fokus proposisi yang 

dikandung dalam sebuah studi kasus, maka akan semakin memungkinkan 

penelitian ini berada dalam batas – batas yang fisibel. 

Proses analisis dari hasil data temuan pada bab III, dapat diketahui bahwa 

pola pola yang terjadi dalam proses sosialisasi program Kampung Bahari Tambak 

Lorok mengarah pada proposisi yang ke empat. Dimana skema penjodohan pola 

tersebut dapat digambarkan seperti ini : 
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 Gambar 4.2 Skema Analisis Logika Penjodohan Pola Sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak Lorok 
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Pola pola tersebut akan dideskripsikan kedalam penjelasan dibawah ini, dengan dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut : 

A. Proses Sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak Lorok 

B. Pelibatan dan Keterlibatan Warga  Tambak Lorok 

C. Hambatan Komunikasi pada Sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak 

Lorok 

4.1 Proses Sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak Lorok 

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini semakin luas 

dan terarah di beberapa kawasan khusus, salah satu contohnya yaitu di kawasan 

pesisir. Dalam proses awal pembangunan yang akan dilaksanakan, pemerintah 

menjalankan komunikasi pembangunan. Dimana dalam komunikasi pembangunan 

ini memiliki tiga aspek (Nasution,2009:95-96) : 

- Pendekatan kepada warga yang berfokus pada pembangunan suatu 

bangsa dan penggunaan media massa sebagai upaya melaksanakan 

pembangunan tersebut. 

- Media yang digunakan sebagai alat untuk mengajarkan kepada warga 

dalam pembangunan nasional. 

- Pendekatan yang berorientasi pada perubahan yang terjadi pada suatu 

komunitas lokal atau desa. 

Komunikasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu 

dengan menggunakan konsep sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. 

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam memberikan informasi dan edukasi 
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kepada masyarakat, dimana setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah 

khusunya Pemerintah Kota Semarang, bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat. Dalam program Kampung Bahari Tambak Lorok, Pemerintah 

Kota Semarang yang diwakili oleh Bappeda, menjadi penanggung jawab dalam 

proses sosialisasi dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan.   

Sosialisasi sebagai salah satu cara komunikasi pembangunan yanng dipilih 

oleh Pemerintah Kota Semarang, memiliki makna sebagai 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 dirasakan secara menyeluruh masyarakat. Dalam 

program ini warga yang dimaksud yaitu warga  Tambak Lorok khususnya warga  

RW 12 hingga RW 16, yang merupakan wilayah terdampak dari berjalanya 

program Kampung Bahari Tambak Lorok. 

Bappeda yang menjadi penangungjawab dalam proses sosialisasi bersama 

dengan seluruh stakeholder terkait, melaksanan sosialisasi dengan cara formal 

maupun informal. Hal ini tidak lain untuk mempercepat proses edukasi kepada 

warga sehingga semakin mempercepat proses pemahaman yang diterima oleh 

warga Tambak Lorok.  

• Sosialisasi yang formal mulai dilaksanakan dari sosialisasi umum tingkat 

kelurahan yang dilaksaakan oleh Bappeda dengan mengundang seluruh 

stakeholder terkait, tokoh tokoh warga dan warga  terdampak. Kemudian 

sosialisasi RTH dan Pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, dan 
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sosialisasi terkahir, mengenai peningkatan jalan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum. 

Konsep sosialisasi formal yang dijelaskan oleh informan 1 dalam indept 

interview, dijelaskan bahwa sosialisasi formal ini hal yang paling dipersiapkan 

yaitu koordinasi dengan seluruh stakeholder sebelum melaksanakan kegiatan, 

dimana dalam koordinasi tersebut dibahas mengenai strategi dalam memberikan 

edukasi kepada warga  supaya dapat memahami program Kampung Bahari 

Tambak Lorok. Pemanfaat seluruh media visual yang digunakan sebagai salah 

satu cara untuk mempercepat penyampaian informasi kepada warga  dan 

sebaliknya warga  juga dapat memahami dengan maksimal  

Hal yang sama juga diutarakan oleh informan 10, sebagai tokoh 

masyarakat juga menjelaskan bahwa mayoritas warga Tambak Lorok yang 

merupakan tamatan SMP/Mts, membutuhkan cara atau trik untuk memberikan 

edukasi kepada warga . Pemanfaat media visual salah satunya, media tersebut 

yang ditampilkan oleh Bappeda ketika kegiatan sosialisasi membantu warga 

Tambak Lorok untuk memahami paparan persentasi yang dijelasakan oleh 

narasumber.  

Pendekatan kepada warga juga dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan 

mengadakan sosialisasi pada malam hari, dimana pemilihan waktu pelaksanakan 

teresbut hasil dari koordinasi dengan tokoh tokoh warga dan pemangku wilayah 

yaitu Lurah Tanjung Mas. Pemilihan waktu malam hari juga dijelaskan oleh 

Lurah Tanjung Mas atau informan 5, dijelaskan bahwa pemilihan waktu malam 
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hari dikarenakan mayoritas warga  yang diundang memiiliki mata pencaharian 

sebagai nelayan, sehingga pada waktu malam hari warga  yang diundang memiliki 

waktu yang luang daripada waktu   siang atau pagi hari.  

Informan 10 menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi pada malam hari 

merupakan langkah yang tepat untuk memaksimalkan kehadiran warga  yang 

diundang. Sehingga informasi yang akan disampaikan kepada warga  dapat 

dimaksimalkan. Pemerintah telah berhasil untuk mengajak warga  warga  hadir 

dalam kegiatan sosialisasi, tidak seperti program program yang pernah hadir 

sebelumnya. Cara penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah 

yang tepat dan akan berdampak positif. 

Informan 2 menjelaskan bahwa warga di Tambak Lorok sangat antusias 

dengan pembangunan yang diprogram kan oleh pemerintah. Dapat dilihat dari 

tingkat kehadiran warga  yang diundang selalu memenuhi target dari yang 

direncanakan oleh pemerintah. Selain itu warga yang hadir memberikan respon 

dari seluruh materi yang disampaikan, dari mulai kritik, saran dan bertanya.  

Hal serupa juga diterangkan oleh informan 6, sebagai tokoh warga dan 

juga koordinator BKM Kelurahan, Agus Salim menerangkan bahwa warga pada 

dasarnya mendukung seluruh program yang dijalankan oleh pemerintah, karena 

pada tujuanya itu untuk membangun wilayah Tambak Lorok menjadi lebih 

nyaman dan dapat mensejahterahkan warga nya sendiri. 

• Sosialisasi model berikutnya yaitu sosialisasi informal, dimana dijelaskan 

oleh informan 1, bahwa cara ini bertujuan untuk mempercepat proses 
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komunikasi yang berkaitan tentang program Kampung Bahari Tambak 

Lorok, dimana berusaha mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dari 

pesan yang disampaikan oleh narasumber. Cara cara yang dilaksanakan 

yaitu menggunakan pihak ketiga yang melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat. Dimana pihak ketiga tersebut terdiri dari Lurah Tanjung Mas, 

tokoh tokoh masyarakat, serta ketua RT dan RW. Orang orang tersebut 

yang memiliki peran atau sebagai media untuk menjelaskan mengenai 

program Kampung Bahari Tambak Lorok secara lebih detail dan mencapai 

jangkauan yang luas. Sosialisasi tersebut biasanya dilaksanakan ketika ada 

kumpul kumpul warga  di warung, bulan jumpa dan forum 25, serta 

kegiatan kegiatan pengajian .  

Informan 8 membenarkan, bahwa pihak pihak ketiga memiliki peran yang 

penting terhadap lancarnya proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, 

cakupan warga semakin luas dengan informasi mengenai Kampung Bahari 

Tambak Lorok, kemudian selain penggunaan pihak ketiga tersebut, pemberitaan 

dimedia media massa dan cetak juga menjadi salah satu media untuk 

menginformasikan kepada warga khususnya warga  Tambak Lorok.  

Sosialisasi Kampung Bahari Tambak Lorok membuka kesempatan warga  

untuk mengembangkan berbagai peluang peluang usaha yang dapat memberikan 

kesejahteraan. Disisi yang lain, pemerintah memiliki tugas atau peran dalam 

upaya memberikan berbagai pelatihan pendukung sumber daya manusia warga  

Tambak Lorok. Pemberdayaan warga menurut Mardikanto (2012 : 25) adalah 

sikap mental yang tangguh dan kuat diantara kehidupan dalam masyarakat, baik 
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dalam menyikapi perubahan sosial, hubungan sosial, ataupun dalam 

mengembangkan kreatifitas yang terdapat dalam kehidupan. Pemberdayaan warga 

menjadi tugas pokok pemerintah untuk membangun masayrakat yang mandiri. 

Mandiri disini memiliki makna terwujudnya sebuah komunitas warga yang 

berdaya dan mandiri yang mampu berperan sebagai mitra dari pemerintah dalam 

pembangunan, sehingga posisi warga dalam pembangunan yang sedang berjalan 

ini adalah sebagai subyek dan tidak sebagai obyek dari pembangunan yang telah 

terjadi selama ini. Dalam proses pelaksanaan menurut Mardikanto (2012 : 29-31), 

pertama pemberdayaan warga menciptakan iklim atau suasana yang 

memungkinkan potensi masyarakatn yang berkembang, kedua memperkuat 

potensi yang sudah dimiliki oleh warga sebelumnya dan terakhir memberdayakan 

memiliki makna melindungi warga lemah semakin lemah dan tak berdaya dengan 

yang kuat.  

Informan 9 menjelaskan bahwa dari awal program Kampung Bahari 

Tambak Lorok hadir di wilayah ini, pada saat sosialisasi selain penjelasan 

mengenai perencanaan dan pembangunan dari Kampung Bahari Tambak Lorok, 

disisi yang lain pemberdayaan warga juga dijelaskan kepada masyarakat. Oleh 

karena itu beberapa usaha yang telah berdiri di Tambak Lorok semakin senang 

dan ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi, selain itu pemerintah juga 

memiliki beberapa rencana dalam usaha mengembangkan usaha dan menciptakan 

usaha baru di Tambak Lorok, sehingga pada akhirnya warga memiliki wadah 

untuk mensejahterahkan warga sekitar. Istilahnya dari pemerintah ke masyarkat 

dan untuk masyarakat.   
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Pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah yang dimulai dengan 

perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi kepada warga Tambak Lorok merupakan 

upaya perubahan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Putut C Nugroho 

menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah dalam merubah 

kondisi fisik di wilayah Tambak Lorok dan setelahnya meningkatkan sumber daya 

manusia di wilayah tersebut.  Setelah keduanya terlaksanana, secara tidak 

langsung rasa memiliki dan tanggung jawab itu akan terbangun sendirinya, warga 

akan menjaga apa yang telah diberikan oleh pemerintah dan juga sebaliknya, 

warga  juga diberikan kesempatan untuk memberikan usulan kepada pemerintah 

baik itu yang mendukung peningkatan sumber daya manusia atau pembangunan 

fisik. Konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini memiliki dua konsep 

yaitu top down dan bottom up. Kedua saling berhubungan satu sama lain.  

 Perubahan sosial yang diharapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan 

program Kampung Bahari Tambak Lorok kepada warga  Tambak Lorok yang 

mayoritas merupakan warga pesisir mengalami beberapa proses. Pembangunan 

merupakan suatu perubahan sosial yang terencana yang berlangsung melalui 

proses proses komunikasi. Proses proses komunikasi yang berjalan di Tambak 

Lorok yaitu melalui cara cara sosialisasi kepada warga untuk diberikan edukasi 

atau pemahaman mengenai program Kampung Bahari Tambak Lorok dan 

kedapanya akan seperti apa manfaatnya. Menurut pendapat pendapat 

Koentjaraningrat dalam Effendy (2016 : 98) modernisasi dapat dilaksanakan 

dengan memberikan contoh, persuasi, penerangan dan pendidikan. Pelaksanaan 

tersebut akan berlansung melalui proses komunikasi. Terjadinya modernisasi 
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berlangsung melalui proses komunikasi. Teori modernisasi dan pembangunan 

pada dasarnya merupakan gagasan tentang perubahan sosial yang telah menjadi 

sebuah ideologi. Modernisasi sebagai gerakan sosial bersifat revolusioner 

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

kompleks (melalui banyak cara dan disiplin ilmu) (Fakih, 2001:53).  

 Pelaksanaan sosialisasi baik itu formal maupun yang informal , sekali lagi 

memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada warga pentingnya program 

Kampung Bahari Tambak Lorok dan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh 

warga  Tambak Lorok sendiri dan meningkatkan pemahaman warga tentang 

program Kampung Bahari itu sendiri. Sebagai sebuah bentuk usaha yang 

dijalankan oleh pemerintah, warga secara tidak langsung sedikit demi sedikit 

melakukan penyesuaian dengan proses pembangunan yang berjalan hingga 2019. 

Baik itu penyesuaian yang secara tersetruktur ataupun tidak, baik secara individu 

maupun kelompok. Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa adanya perubahan 

sosial yang masuk dalam suatu wilayah tertentu, akan memberikan dampak baik 

secara langsung maupun tidak langsung, warga diibaratkan sebagai sebuah sistem 

dan ketika perubahan dan pembangunan itu hadir, warga akan melakukan sebuah 

penyesuaian untuk mencapai pada suatu kondisi yang stabil (Fakih,2001:50). Hal 

yang sama juga terjadi di wilayah Tambak Lorok, setelah adanya berbagai 

kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh stakeholder , 

respon warga dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan berupa 

forum 25 dan bulan jumpa serta beberapa pertemuan dengan Lurah Tanjung Mas 

merupakan langkah warga untuk merancang berbagai program pendukung dari 
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Kampung Bahari, salah satunya adanya permintaan berupa pelatihan pelatihan 

kepada pihak pemerintah kemudian bantuan bantuan sosial yang diajukan oleh 

beberapa KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang telah berdiri sebelum atau 

sesudah prgoram Kampung Bahari ini hadir di Tambak Lorok. Bentuk bentuk 

penyesuai yang terjadi di Tambak Lorok merupakan upaya warga untuk 

menyesuaikan hingga sampai pada suatu kondisi yang stabil atau nyaman. 

4.2. Pelibatan dan Keterlibatan Warga  Tambak Lorok 

Pelibatan dan keterlibatan warga  dalam program Kampung Bahari Tambak 

Lorok tidak dapat dibilang memiliki kesempatan yang luas. Namun yang terjadi 

dilapangan, pelibatan dan keterlibatan masyarakat sangat terbatas, karena dapat 

diketahui program Kampung Bahari ini merupakan program arahan langsung dari 

Kementerian PUPR dimana seluruh desain sudah selesai, untuk tahap selanjutnya 

Pemerintah Kota Semarang yang menjalankan tugas untuk sosialisasi dan 

menangani perihal pembebasan lahan. Keterlibatan warga  cukup besar hanya 

ketika sosialisasi RTH dan pasar dilaksanakan, ketika itu warga  mengusulkan 

untuk merubah desain fisik belokan jalan yang terdapat di depan pasar, karena hal 

tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, pelaksana menyetujui untuk melakukan 

perubahan karena memiliki dampak yang luas. Aktivitas komunikasi dua arah 

yang terjalin antara pemerintah dengan warga  menggambarkan bagaimana 

partisipasi warga   dalam program ini. Semakin tinggi partisipasi yang diikuti, 

tinggi pula tingkat kepuasan terhadap keputusan yang dihasilkan. 

Partisipasi warga  merupakan penting dalam keberhasilan suatu program yang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Karena keterlibatan warga  tersebut dapat 
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menggambarkan bagaimana kepuasan terhadap suatu keputusan. Dalam setiap 

kegiatan sosialisasi, komunikasi dua arah yang terjadi dalam setiap sosialisasi 

menjadi salah satu indikator bagaimana respon masyarakat, contohnya 

menanyakan mengenai target proyek selesai, lalu manfaat nya bagaimana dan 

warga  apakah akan diberikan pelatihan atau tidak, hal tersebut menandakan 

bahwa warga  memahami materi yang disampaikan.  

Pelibatan dan keterlibatan mempengaruhi keberjalanan proses 

pemberdayaan masyarakat. Dimana pemberdayaan akan berjalan maksimal 

apabila partisipasi warga  juga maksimal. Ketika warga  ikut bertasipasi secara 

aktif dalam berbagai kegiatan yang  telah di programkan oleh pemerintah maupun 

dari kegiatan warga  sendiri, semakin besar juga tingkat kepuasaan warga  

terhadap kepuasan dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan ( Rofers dan 

Shoemaker dalam Rochajat Harun, 2012 : 249). Namun semakin kecil pelibatan 

dan keterlibatan masyarakat, semakin kecil tingkat kepuasaan warga  terhadap 

pembangunan yang ada. Dalam proses pemberdayaan warga  pastinya terdapat 

berbagai pembahasan mengenai program program apa saja yang tepat 

dilaksanakan dan dikembangkan  di Tambak Lorok. Pembahasan tersebut 

dibeberapa kegiatan dilaksanakan di saat sosialisasi berlangsung dan juga 

pertemuan warga  dalam bentuk forum 25 atau bulan jumpa. Pembangunan yang 

diberikan oleh pemerintah sebagai upaya dalam memberdayakan warga memiliki 

tujuan yaitu supaya warga memiliki sense of belonging (rasa memiliki) dan sense 

of responsibility (rasa tanggung jawab) terhadap pelaksanaan pembangunan itu 

sendiri. Pembangunan dan warga  saling melengkapi satu sama lain, adanya 
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pembangunan tanpa ada warga  tidak akan memiliki dampak positif atau tidak 

memiliki kegunaan, dan sebaliknya adanya warga  tanpa ada pembangunan, warga  

akan berada dalam kondisi yang stagnan  atau tetap dan memiliki kemungkinan 

semakin memburuk kondiisnya.  

4.3. Penggunaan Pihak Ketiga Sebagai Sarana Sosialisasi dan 

Mediasi  

Pemerintah Kota Semarang berupaya memaksimalkan proses sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh pihak Bappeda Kota Semarang berkerjasama dengan berbagai 

dinas, dimulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, BBWS Pamali 

Juana dan Staker Kementerian PUPR.  Pelaksanaan sosialisasi yang ditangani 

oleh dinas yaitu menggunakan sosialisasi yang formal. Sedangkan dengan cara 

tersebut diyakini oleh Arwita penanggung jawab dari Bappeda, kurang efektif dan 

proses sosialsiasi akan berjalan kurang maksimal sehingga membutuhkan waktu 

yang lama, padahal pelaksanaan pembangunan fisik dikejar target oleh Presiden 

RI untuk segera dijalankan. Dengan melihat permasalahan tersebut, Pemerintah 

Kota Semarang mengajak pihak ketiga sebagai agen sosialisasi kepada warga 

hingga tingkat terkecil yaitu RT dan RW. Pihak ketiga tersebut yaitu Lurah 

Tanjung Mas, Ketua RT, Ketua RW 12 hingga 16 dan koordinator BKM 

Kelurahan. Orang orang tersebut dipilih karena memiliki kedekatan dengan warga  

dan paham bagaimana cara menghadapi warga  yang berwatak keras. Namun 

keberadaan mereka juga digunakan ketika sosialisasi formal berlangsung, jadi 

cara cara dalam melakukan sosialisasi kepada warga  juga mendapat cara cara 

yang efektif dan efisien. 
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Penggunaan pihak ketiga sama halnya dengan salah satu model 

komunikasi, yaitu model komunikasi 2 tahap (Two Step Flow of Communication) 

yang dijelaskan oleh Paul Lazarsfeld dan Elihu Katz (Ardianto, dkk 2009: 69) 

bahwa model komunikasi ini dimulai dengan tahap pertama sebagai proses 

komunikasi massa dan tahap berikutnya sebagai proses komunikasi antarpersona. 

Model ini menggambarkan bahwa pesan lewat media massa yang diterima oleh 

individu yang menaruh perhatian lebih pada media massa, sehingga mereka 

menjadi orang yang terinformasi (well informed). Mereka adalah para opinion 

leader, yang akan menginterpretasikan setiap pesan yang diterimanya sesuai 

dengan frama of reference dan field of experience . Penyampaian pesan dari 

opinion leader  kepada invidu menggunakan bahasa bahasa daerah setempat 

disertai dengan contoh yang sesuai kondisi setempat. Dalam kasus pihak ketiga 

yang digunakan oleh pemerintah Kota Semarang, opinion leader  yang dipilih 

terdiri dari Lurah, tokoh warga dan juga ketua ketua RW. 

Berikut ini adalah gambaran model komunikasi dua tahap : 
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Opinion leader atau yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang, 

yaitu pihak ketiga, penggunaan cara tersebut direspon positif oleh masyarakat, 

terbukti, bahwa warga sangat terbantu. Beberapa warga  mengatakan bahwa lebih 

cepat memahami materi sosialisasi yang disampaikan oleh tokoh tokoh warga 

serta pak lurah, dibanding dengan sosialisasi yang formal. Hal itu tidak lain 

karena adanya rasa kepercayaan yang telah terjalin dalam lingkungan warga  

Tambak Lorok kepada masing masing tokoh warga yang berada di tiap wilayah.  

Pelaksanaan sosialisasi informal dimulai dengan adanya koordinasi 

dengan dinas dinas terkait dan membahas bagaimana melaksanakan sosialisasi 

kepada warga , hal apa saja yang diinfokan kepada warga , dan pendekatan 

pendekatan yang tepat kepada warga . Masing masing pihak ketiga yang hadir 

diberikan waktu untuk memberikan saran dan usul untuk pelaksanaan sosialisasi 

kepada warga .  

 Pihak pihak yang terkait sebagai pihak ketiga memiliki peran yang penting 

dalam mensosialisasikan kepada warga , baik itu warga  terdampak maupun warga  

yang tidak terdampak. Hal ini bertujuan supaya program ini didukung oleh 

seluruh warga Tambak Lorok dan informasi dapat tersebarkan keseluruh wilayah. 

Kehadiran pihak ketiga sedikit demi sedikit memberikan perubahan pada sikap 

masyarakat, ada beberapa warga yang awalnya menolak, setelah menerima 

sosialisasi dari pihak ketiga, mereka sering bertanya mengenai program tersebut 

dan pada akhirnya ikut mendukung program tersebut. Selain itu terdapat pula 

warga  warga  yang apatis atau pasif, setelah mendapat penerimaan sosialisasi, 
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warga  sangat antusias dan selalu menunggu informasi terbaru mengenai program 

Kampung Bahari Tambak Lorok.  

 Informan 5, menjelaskan bahwa penggunaan pihak ketiga sangat 

membantu proses sosialisasi yang dijalan secara formal sebelumnya oleh dinas 

dinas terkait. Posisi sebagai lurah dan juga pihak ketiga, membuat interaksi 

dengan warga  mudah dan tidak adanya rasa segan diantaranya keduanya, 

sehingga berbagai permasalahan yang dirasakan warga  dapat ditampung oleh 

lurah, dan kemudian setelah itu permasalahan yang telah dikumpulkan, 

dikoordinasikan kepada dinas terkait. Setelah permasalahan yang didapatkan, 

pihak ketiga juga memiliki peran untuk menampung seluruh aspirasi warga  yang 

belum tersampaikan, mana kala aspirasi mereka memiliki maksud dan tujuan yang 

baik bagi Tambak Lorok. Selain menampung aspirasi warga  yang ada, pihak 

ketiga juga berperan sebagai pengontrol atau pengawasan pekerjaan fisik yang ada 

di lapangan. Pada setiap kegiatan sosialisasi kepada warga , pihak ketiga bertugas 

untuk melaporkan kepada dinas dinas terkait dan membahasnya. Selain hal 

tersebut, peran pihak ketiga menjadi mediator atau penengah ketika ada 

permasalahan permasalahan yang timbul diakibatkanya pembangunan Kampung 

Bahari. Seperti yang telah ditemukan oleh dalam proses penelitian, permasalahan 

yang muncuk akibat kurangnya komunikasi antara pelaksana proyek dan warga  

terdampak mengakibatkan konflik kecil muncul, posisi pihak ketiga muncul 

sebagai mediator atau penengah diantara keduanya, dan membahas jalan tengah 

atau mencari solusi untuk dapat melancarkan proses pembangunan. 
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Berdasar temuan penelitian dilapangan menunjukan berbagai peran yang telah 

dijalankan oleh pihak ketiga kepada warga luas di Tambak Lorok mempermudah 

proses sosialisasi yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Semarang 

melalui Bappeda. Berbagai kesulitan yang muncul di warga diantaranya, dapat 

menemukan kelompok kelompok mana saja yang ingin menghambat proses 

pembangunan, kelompok kelompok mana saja yang mendukung program ini, dan 

kelompok kelompok mana saja yang netral. Dari hasil pengamatan pihak ketiga 

dilapangan, dapat disimpulkan berbagai cara atau pendekatan dalam 

mensosialisasikan program Kampung Bahari Tambak Lorok kepada masing 

masing kelompok, yang mana tujuan akhir yaitu membuat warga  untuk 

mendukung program dari pemerintah. 

4.4. Hambatan dan Pendukung Komunikasi pada Sosialisasi 

Program Kampung Bahari Tambak Lorok 

Proses komunikasi merupakan faktor penting pada proses pembangunan 

terutama dalam menyampaikan informasi pembangunan karena tanpa adanya 

komunikasi suatu proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak 

terkendali. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui 

Bappeda dan seluruh dinas dinas terkait dilakukan secara bertahap dan dengan 

topik yang berbeda beda, dimulai dari sosialisasi umum tingkat kelurahan, 

kemudian sosialisasi RTH dan Pasar dan terakhir sosialisasi peningkatan jalan. 

Namun dalam proses pelaksanaan dilapangan, terdapat berbagai hambatan yang 

dihadapi oleh pemerintah dan pelaksana pembangunan, baik itu hambatan yang 

ringan hingga berat. 



164 
 

 
 

Hambatan yang muncul pertama kali yaitu ketika koordinasi awal dengan 

seluruh stakeholder terkait, dimana pembahasan mengenai latar belakang warga 

Tambak Lorok yang berbeda dari wilayah yang lain. Pertama, mayoritas warga  

Tambak Lorok lulusan SMP/Mts, sehingga dengan latar belakang pendidikan 

yang terbatas tersebut, pemerintah harus mencari cara yang tepat untuk melakukan 

sosialisasi, dalam pelaksanaan sosialisasi yang telah berlangsung, masih terdapat 

warga  warga  yang kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh pihak 

pelaksana, walaupun pihak pelaksana sudah menggunakan media media yang 

mudah untuk dipahami. Oleh karena itu pihak pelaksana berkoordinasi dengan 

pihak ketiga untuk melakukan pendekatan terhadap warga  warga  yang belum 

begitu paham, kemudian hambatan berikutnya datang dari karakter warga Tambak 

Lorok itu sendiri, dimana mayoritas warga  pesisir secara umum memiliki waktak 

yang keras, hal itu dikarenakan latar belakang perekonomian yang rendah atau 

miskin, sehingga tingkat sensitifitas tiap warga  sangat peka. Ketika ada 

permasalahan yang menyinggung warga , respon yang ditunjukan warga  sangat 

keras kepada pihak pelaksana. Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam proses 

sosialisasi ketika berlangsungnya sosialisasi. Hambatan tersebut dapat diatasi 

dengan hadirnya pihak ketiga, yaitu lurah dan atau tokoh warga untuk 

memberikan penjelasan atau pemahaman secara intens, dan pada akhirnya dapat 

dikondisikan. Hambatan berikutnya datang dari kebiasaan warga  Tambak Lorok, 

yang sudah terbiasa dengan kondisi tidak nyaman, banyak sampah disekitarnya, 

dan lingkungan yang tidak sehat serta kurangnya RTH di kawasan tersebut. 

Kehadiran program Kampung Bahari Tambak Lorok adalah merubah wajah 
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Tambak Lorok yang menjadi salah satu kawasan kumuh terbesar di Kota 

Semarang dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak nyaman untuk 

dihuni, kebiasaan warga  tersebut awalnya sulit dirubah, mereka tidak ingin 

dipindahkan ke area rumah susun, alasan warga  karena lokasi rumah susun jauh 

dari wilayah Tambak Lorok, dan warga  yang bermatapencaharian sebagai 

nelayan, tidak bisa jauh dari perahunya, karena suatu saat apabila ada gelombang 

pasang perahu dapat bertabarakan satu sama lain apabila tidak diawasi. 

Keterbatasan akses informansi menjadi salah satu hambatan, melihat latar 

belakang warga  Tambak Lorok yang pendidikanya terbatas, serta 

perekonomianya yang rendah, warga  hanya dapat mendapatkan informasi dari 

tokoh tokoh masyarakat, lurah,media massa dan kegiatan sosialisasi, berbeda 

halnya apabila warga perkotaan mencari informasi, mayoritas mereka dapat 

mengakses informasi dimanapun dan kapanpun menggunakan smartphone 

sehingga segala informasi bisa didapatkan dengan cepat dan akurat. Selain 

hambatan yang nonteknis, terdapat pula hambatan teknis, yaitu masih terdapatnya 

beberapa warga  yang tidak setuju dengan harga apraisal yang telah ditetapkan 

oleh pihak pelaksana, walaupun pelaksana telah beberapa kali menaikan harga 

apraisal yang telah disepakati diawal. Hingga saat ini, masih terdapat 3 hingga 4 

rumah yang menghalangi proses peningkatan jalan. 

Dibalik hambatan komunikasi yang terjadi selama proses sosialisasi, 

terdapat faktor faktor pendukung komunikasi yang memudahkan proses sosialisasi 

kepada warga  Tambak Lorok. Dalam keberjalanan proses sosialisasi yang 

dimulai dari sosialisasi tingkat umum, kemudian sosialisasi RTH dan Pasar, dan 
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terakhir sosialisasi peningkatan jalan, warga yang awalnya memiliki karakteristik 

yang keras, setelah diberikan penjelasan oleh tokoh warga dan juga lurah, warga 

terbuka untuk menerima sosialisasi, dengan kesempatan tersebut pihak pelaksana 

dapat melaksanakan sosialisasi sesuai rencana. Kemudian selain hal tersebut, 

kemudahan koordinasi antara pihak pelaksana dengan lurah Tanjung Mas serta 

tokoh warga sebagai perwakilan dari warga  Tambak Lorok, memudahkan 

pelaksana untuk mengenali bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan kepada 

warga supaya warga mudah memahami materi yang diberikan, selain itu pihak 

pelaksana dalam mendapatkan data data warga  mana saja yang terdampak dan 

belum menerima mengenai ganti rugi tanah dan bangunan, dengan cara tersebut 

pemerintah Kota Semarang yang diwakili oleh Bappeda dapat mengelompokan 

warga  warga  mana saja yang membutuhkan pendekatan khusus. Faktor 

pendukung yang lain adalah, mayoritas pihak pelaksana atau stakeholder 

merupakan warga  asli Semarang, sehingga penggunaan bahasa yang setara atau 

sejenis dengan bahasa warga  Tambak Lorok, sehingga ketika menjadi 

narasumber dapat mempermudah pemahaman yang ditangkap oleh warga  

Tambak Lorok. 

  


