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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji inovasi pengembangan kampung tematik

sebagai pembangunan kampung kumuh berbasis partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Sebagai ibu Kota

dari provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki banyak permasalahan

mengenai kawasan kumuh. Terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi

penelitian ini, yaitu alasan teoritik dan empirik, alasan yang pertama yaitu

alasan teoritik yang merupakan landasan dari pentingnya penelitian ini untuk

dilakukan. Alasan teoritik merupakan hasil atau temuan yang dikemukakan

oleh ahli tertentu. Diantaranya yakni sebagai berikut:

Pertama, (Eko: 2008) mengungkapkan di Indonesia, prinsip-prinsip

demokrasi lokal (transparansi, akuntabilitas, representasi dan partisipasi)

tertuang secara gamblang dalam kerangka regulasi yang semua itu

dimaksudkan sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan normatif desentralisasi

yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat. Desentralisasi kewenangan yang besar

dan transfer anggaran (desentralisasi fiskal) secara seimbang, kepada daerah

mempunyai mandat besar yang mengharuskan pemerintah daerah
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berkewajiban mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menyediakan

pelayanan publik yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab

mencapai janji kesejahteraan, terutama memainkan peran distribusi sosial

(kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi). Fungsi dasar

Negara adalah untuk “mengatur” law and order dan mengurus untuk

mencapai welfare. Untuk mencapai kesejahteraan dibutuhkan peran Negara

untuk menciptakan pembangunan yang seimbang (balanced development)

yaitu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Kedua, Inovasi adalah suatu hal yang baru yang belum pernah

dilakukan sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pemerintah di daerah perlu melakukan suatu perubahan berupa

upaya-upaya unnuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada dan

berkembang di masyarakat. Untuk mewujudkan kemandirian dalam kaitannya

dengan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan

perubahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga suatu

kebijakan tidak hanya bersifat top-down tetapi juga bottom-up.

Ketiga, Mas’oed 1990 pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk

memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada

masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan

sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam

membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Munculnya
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paradigma baru pembangunan yang bersifat “people centered, partisipatory,

empowering and sustainable” (Chambers, 1995), maka upaya pemberdayaan

masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.

Alasan kedua yakni alasan empirik. Alasan empirik merupakan

kejadian nyata yang benar-benar terjadi dalam suatu kehidupan yang

digunakan sebagai landasan bagi penelitian ini.

Pertama, sebagai kota metropolitan, Di tahun 2012, menurut data dari

Departemen Pekerjaan Umum, Kota Semarang masuk dalam 10 kota dengan

kawasan kumuh terbesar di Indonesia. Daerah kumuh di Kota Semarang

tercatat 40 hektare, lebih banyak dari Medan dengan luasan 31 hektare, namun

lebih kecil dari Surabaya yang luasnya mencapai 59 hektare.1

Perumahan kumuh dapat mengakibatkan berbagai dampak. Dampak

sosial, dimana sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat berpenghasilan

rendah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dianggap sebagai

sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial.

Daerah ini sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah

perkotaan, karena dapat menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku

menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya.

1 http://www.koran-jakarta.com/atasi-kampung-kumuh-di-semarang-dengan-inovasi/ diakses pada
tanggal 2 Maret 2018 pukul 14.04 WIB

http://www.koran-jakarta.com/atasi-kampung-kumuh-di-semarang-dengan-inovasi/
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Kedua, kebijakan dalam penyelenggaraan Perumahan dan

Permukiman di Kota Semarang sesuai dengan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kota Semarang (RP4D) Tahun

2008-2019 adalah sebagai berikut: 2

1. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan terutama untuk

memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah

dan menengah yang memenuhi persyaratan teknis bangunan, sosial budaya,

kesehatan dan kesusilaan serta kualitas lingkungan.

2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berkualitas

dan layak huni sebagai wadah pembinaan keluarga serta terjangkau oleh

kemampuan masyarakat luas dengan memberikan perhatian khusus pada

masyarakat yang berpenghasilan menengah dan rendah.

3. Memantapkan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan

perumahan dan permukiman sebagai pelaksana otonomi yang nyata, dinamis

dan bertanggung jawab.

4. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dari semua pihak

termasuk pemerintah dan swasta dalam rangka menciptakan iklim

pembangunan yang kondusif.

2 LKPJ Walikota Semarang Tahun 2013
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5. Meningkatkan kemampuan penyelenggara dan pelaku pembangunan

termasuk pendamping masyarakat agar dapat menyelenggarakan

pembangunan dan permukiman secara profesional.

6. Mendorong dan mengembangkan peran lembaga perumahan dan

permukiman yang akomodatif pada semua tingkatan untuk menangani

pembangunan perumahan dan permukiman berskala komunitas sampai skala

besar.

7. Mengembangkan dan menetapkan pola pengelolaan pembangunan

perumahan dan permukiman yang melibatkan pihak penyelenggara, pelaku

dan pemanfaat pembangunan secara terpadu atas dasar kemitraan.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menangani kawasan kumuh

diharuskan menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang menyebutkan

lokasi-lokasi kawasan kumuh disertai dengan luasannya. Walikota Semarang

telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/801/2014

tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di

Kota Semarang menyebutkan bahwa luas kawasan kumuh di Kota Semarang

± 415,83 Ha yang tersebar di 63 kelurahan. Luas kawasan kumuh di Kota

Semarang tersebut ± 12 % dari luas Kota Semarang, dan sangat membutuhkan
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penanganan secara menyeluruh mulai dari infrastruktur sampai dengan sosial

ekonomi masyarakatnya.3

Ketiga, muncul inovasi kampung tematik di Kota Semarang.

Pencanangan kampung tematik dimulai pada periode kepemimpinan kepala

daerah baru tahun 2016-2021 . Tujuan utama kampung tematik adalah sebagai

berikut:

a. Sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, dengan

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal,

ekonomi, sosial, seni budaya dan keruangan.

b. Sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh, seperti yang telah

ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor

050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan

dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang menyebutkan bahwa

luas kawasan kumuh di Kota Semarang ± 415,83 Ha.

Menurut Kepala Sub Bidang Sosial Bappeda Kota Semarang Johanes

Adhi Nugroho, kampung tematik adalah satu atau beberapa RT dalam satu

RW atau kelurahan yang memiliki potensi sehingga setiap kampung akan

memiliki identitas tersendiri yang menjadi daya tarik dan diangkat dengan

kesepakatan yang merepresentasi apa yang akan dikembangkan oleh

3 Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang.
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masyarakat. Target pencanangan kampung tematik di Semarang berjumlah

177 kelurahan pada tahun 2018, jadi setiap kelurahan harus ada satu kampung

tematik. Pencanangan kampung tematik tentunya tidak dapat secara langsung

dibentuk tetapi dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016 yang berjumlah 32

kelurahan, kemudian tahun 2017 menjadi 80 kelurahan, dan sisanya pada

tahun 2018 yakni 65 kelurahan. Setiap lokasi kampung tematik mendapatkan

stimulan anggaran sebesar 200 juta rupiah, yang digunakan untuk

pemberdayaan dan penanganan kawasan kumuh, yakni dengan diperbaikinya

infrastruktur seperti jalan dan saluran-saluran pembuangan serta untuk

pemberdayaan masyarakat dengan adanya upaya-upaya pelatihan dan

pengembangan skill.

Kampung tematik bersifat bottom up, pemerintah akan menunjuk

wilayah yang akan dijadikan kampung tematik, tapi tema kampung yang

mementukan adalah masyarakat sendiri. Masyarakat di setiap RW akan

bermusyawarah untuk menentukan RT mana yang paling memiliki potensi

untuk diangkat menjadi tema kampung tematik, sehingga masyarakat harus

sepakat dan mendukung.
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Gambar 1.1

Daftar Kampung Tematik Tahun 2016

Sumber: gerbanghebat.semarangkota.co.id

Keempat, Salah satu dari 32 Kampung Tematik yang dimulai tahun

2016 adalah Kampung sehat ramah anak di wilayah kuningan Semarang Utara

tepatnya di Jalan Tambra RT 02 RW 09. Sebelum dijadikan kampung tematik,

dulunya kampung ini merupakan kawasan yang kumuh dan padat penduduk

yang sebagian besar anak-anaknya putus sekolah dan tidak memiliki kegiatan-

kegiatan positif. Lokasi ini sering dijadikan tempat untuk bentrok antar remaja

di lingkungan Semarang Utara. Kemudian wilayah seluas 14,515 hektar

tersebut dicanangkan menjadi kampung tematik dengan memperbaiki
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infrastruktur-infrastruktur seperti talud dan saluran, jalan-jalan dicat warna-

warni, pot-pot tanaman ditata dengan rapi serta adanya taman bermain dan

perpustakaan bagi anak-anak sehingga diharapkan dengan ditunjukknya lokasi

tersebut masyarakat dapat mempunyai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan

anak-anak di daerah tersebut mempunyai kegiatan positif sehingga tidak ada

lagi kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, peniliti tertarik untuk meneliti bagaimana inovasi

yang telah dikembangkan oleh walikota Semarang, dimana akan ada banyak

hal yang diuraikan untuk menjadikan inovasi tata kelola perumahan dan

perkampungan di kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana inovasi Kampung Tematik di Kota Semarang?

2. Siapakah aktor-aktor yang terlibat dalam inovasi kampung sehat ramah anak

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak?

3. Bagaimana proses pemberdayaan kampung sehat ramah anak dalam rangka

keberlanjutan program untuk jangka panjang?

4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi Kampung Sehat

Ramah Anak?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana inovasi Kampung Tematik di

Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam

inovasi Kampung Sehat Ramah Anak di Kota Semarang untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak anak.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pemeberdayaan di Kampung Sehat

Ramah Anak dan dalam rangka keberlanjutan program untuk jangka panjang.

4. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam implementasi di Kampung

Sehat Ramah Anak Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait

dan memiliki minat terhadap kajian tentang inovasi dan program pemerintah

dalam pengentasan kampung kumuh.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam

menambah wawasan, khususnya dalam strategi pembangunan kampung



11

kumuh tidak hanya di Kota Semarang tetapi juga Kota/Kabupaten lain di

Indonesia. Konsep hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan

pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan di bidang inovasi dan

pembangunan berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini secara teoritis menambah suatu konsep yang dapat

dijadikan sebagai bahan-bahan penelitian lebih lanjut khususnya Inovasi

Kampung Tematik di Kota Semarang.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi

Pemerintah Kota maupun Kabupaten di seluruh Indonesia yang masih

kesulitan dalam mencari formula inovasi dan strategi pembangunan

berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sehingga, secara

luas akan dapat dijadikan referensi untuk pembangunan yang inovatif.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dengan terjun langsung dan memberikan pengalaman yang

mempermudah kemampuan dan ketrampilan peneliti. Melalui terjun

langsung pada lokasi penelitian, peneliti dapat menambah wawasan
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belajar mereka karena peneliti akan mendapatkan pengetahuan serta

pengalaman dari setiap tahapan penelitian yang dilakukan di lapangan

dalam rangka memperoleh data.

c. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui Inovasi

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, bagaimana realita

yang sebenarnya terjadi. Sehingga masyarakat akan merasa ikut

dilibatkan dalam mengubah suatu kota yang tadinya kumuh dengan

inovasi-inovasi dari pemerintah.

1.5 Landasan Teori

Bagian pertama tinjauan pustaka ini adalah perspektif empirikal

dengan menampilkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti

terdahulu. Kemudian bagian kedua yakni perspektif teorikal dengan

menguraikan sejumlah teori dan konsep dalam kajian Ilmu Pemerintahan

menurut berbagai perspektif, model dan paradigm. Selanjutnya meninjau

beragam pandangan mengenai teori inovasi, teori partisipasi dan teori

pemberdayaan.
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1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No. Penulis, Tahun, dan
Judul Penelitian

Hasil Kajian Metode dan
Konsep

1. Heryati (2008),
“Penanganan
Kawasan
Permukiman
Kumuh Di
Kelurahan Limba B
melalui Peremajaan
(Renewal)”

Penanganan permukiman
kumuh di Lingkungan I
kelurahan Limba B,
penanganan yang
dilakukan menggunakan
pembangunan perumahan
sebagai entry point untuk
pengembangan usaha
ekonomi masyarakat,
melalui penyediaan ruang
usaha pada bangunan
rumah yang baru.

Metode Penelitian
Lapangan (Field
Research Methods)
dan metode
penelitian
kepustakaan
(Library Research
Methode).

2. Nursyahbani,
Raisya dan Bitta
Pigawati. (2015).
“Kajian
Karakteristik
Kawasan
Pemukiman Kumuh
di Kampung Kota”.
Jurnal Teknik PWK
Volume 4 Nomor 2
2015.

Kondisi lingkungan
didalamnya cenderung
tidak teratur dan masih
belum memenuhi standar
kebutuhan pemukiman
seperti tidak adanya
keberadaan ruang terbuka
hijau maupun non hijau

Jenis penelitian
kuantitatif
deskriptif.

3. Uar, Eka Dahlan.
(2016) “Strategi dan
Tantangan
Penanganan
Kawasan Kumuh di
Kota Ambon”.
Jurnal Fikratuna
Volume 8 Nomor 2,
2016

faktor penyebab
permukiman kumuh
secara menyeluruh
sehingga solusi yang
dihasilkan mampu
menyelesaikan persoalan
permukiman kumuh di
Kota Ambon.

Tipe penelitan yang
dipakai adalah
penelitian kualitatif
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1.7 Teori Inovasi

Inovasi penyelenggaraan pemerintahan mencakup perubahan dan

penambahan struktur ataupun kebiasaan yang telah berlangsung secara rutin.

Brown (2008) seperti dikutip oleh Supriyono (2011) mengemukakan adanya

dua konsep inovasi yaitu Expansive Learning Theory (ELT) dan Socio

Cultural Theory (SCT). Konsep perluasan pembelajaran mengandung

pemahaman bahwa inovasi terjadi ketika pandangan tradisional menyediakan

suatu pedoman pelaksanaan suatu pekerjaan tetapi tidak cukup dalam

menghadapi tantangan dan situasi yang baru, karenanya diperlukan

pengembngan dan praktek yang baru melalui alih teknologi (technology

transfer). Bagian penting dari pandangan ini memadukan antara pandangan

lama dan baru dalam melaksanakan sesuatu yang diarahkan pada perubahan

dan pembaharuan4.

Menurut Rogers5, inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang

dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Menurut Suwarno (2007)

mendefinisikan inovasi sebagai kegiatan yang meliputi seluruh proses

menciptakan dan menawarkan barang atau jasa yang sifatnya baru dan bisa

lebih baik atau lebih murah daripada yang telah ada sebelumnya.

4 Fachrudin, Muhammad Aulia. Inovasi Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya
Ir. Tri Risma Harini, MT). Departemen of Political and Government Science, Diponegoro University.
Diunduh pada tanggal 13 Maret 2018 jam 12.22 WIB.
5 Everret M. Rogers, 2003, Diffusion of Innovations 5th Edition, New York: Free Press, hal. 12.
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Dari berbagai definisi tentang inovasi tersebut, namun secara umum

Rogers menyebutkan dalam bukunya bahwa inovasi mempunyai atribut:

1. Relative Advantage (Keuntungan Relatif)

Sebuah inovasi harus memiliki suatu keunggulan atau nilai

lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Adanya kebaruan

yang melekat dalam inovasi menjadi ciri yang membedakannya

dengan yang lain.

2. Compatibility (Kesesuaian)

Inovasi juga sebaiknya memiliki sifat kompatibel atau sesuai

dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi

lama tidak langsung disisihkan begitu saja, selain karena faktor biaya

yang tinggi, namun juga inovasi lama menjadi bagian dari proses

transisi ke inovasi baru. Selain itu, hal ini juga dapat memudahkan

proses adaptasi dan pembelajaran terhadap inovasi baru menjadi lebih

cepat.

3. Complexity (Kerumitan)

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi baru memiliki

tingkat kerumitan yang mungkin lebih tinggi daripada yang telah ada

sebelumnya. Namun karena inovasi biasanya menawarkan cara yang

lebih baik, tingkat kerumitan pada umumnya dianggap bukan suatu

masalah penting.
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4. Trialibility (Kemungkinan Dicoba)

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti

memiliki keuntungan atau nilai lebih daripada inovasi yang lama. Hal

ini menunjukkan sebuah produk baru harus melewati “fase uji publik”,

di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menguji kualitas dari

sebuah inovasi tersebut.

5. Observability (Kemudahan Diamati)

Sebuah inovasi harus dapat diamati, dari segi bagaimana ia

bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Dengan begitu sebuah inovasi merupakan cara baru untuk

menggantikan cara yang lama dalam mengerjakan atau mencapai sesuatu.

Namun demikian inovasi mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya

baru pada suatu tempat, namun dapat menjadi sesuatu yang telah lama dan

biasa terjadi ditempat lain. Inovasi tidak selamanya merupakan hal yang baru,

inovasi dapat terjadi karena proses re-invention atau lebih mendekatkan

kembali inovasi kepada pengguna karena terkadang inovasi masih sangat

asing dengan calon pengguna.

Inovasi dapat dikategorikan sebagai berikut6:

1. Incremental Innovation – Radical Innovation

6 Halverson, Thomas. 2005. On The Differences Between Public and Private Sector Innovation



17

Inovasi ini berhubungan dengan tingkat keaslian (novelty) dari inovasi

itu sendiri. Di sektor industri kebanyakan, inovasi bersifat perbaikan

incremental.

2. Top Down Innovation – Bottom Up Innovation

Ini untuk menjelaskan siapa yang memimpin proses perubahan

perilaku. Top berarti manajemen atau organisasi atau hierarkhi yang lebih

tinggi, sedangkan bottom merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan

pengambil keputusan pada tingkat unit (mid-level policy makers).

3. Needs-led Innovation and Eficiency-led Innovation

Proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan

dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, produk, prosedur.

1.7.1 Faktor Penghambat Inovasi

Dalam proses perumusan maupun keberjalanan inovasi tidak selalu

berjalan mulus, tentunya ada hal-hal yang menghambat jalannya inovasi.

Faktor budaya menjadi salah satu faktor terbesar dalam perwujudan inovasi.
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Gambar 1.2

Hambatan Inovasi

Sumber: Albury, 2003

Hambatan inovasi ada delapan jenis, yang pertama ada risk aversion

atau budaya tidak menyukai resiko, karena banyak resiko yang mungkin

terjadi dan resiko tertinggi inovasi adalah kegagalan. Sektor publik khususnya

pegawai enggan berhubungan dengan resiko, dan melakukan pekerjaan secara

prosedural administrative dengan resiko yang seminimal mungkin. Selain itu,

secara kelembagaan, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak
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memiliki kemampuan untuk menangani resiko yang muncul akibat dari

pekerjaannya.

Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap sosok tertentu yang

mempunyai kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di

sektor publik hanya menjadi pengikut. Ketika sosok tersebut pergi atau hilang,

maka pekerjaan menjadi macet dan stagnan, tidak ada kemajuan. Selain itu,

hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta hambatan

administratif yang membuat system dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel.

Sejalan dengan itu juga, reward atau apresiasi terhadap karya-karya pegawai

yang inovatif masih sangat sedikit.

Menurut laporan UNDESA (United Nation’s Departemen of Economic

and Social Affairs) sektor publik harus berinovasi karena alasan-alasan

berikut:

1. Demokratisasi

Fenomena demokratisasi telah menyebar ke seluruh dunia, melewati

batas-batas kedaulatan, ideology dan poltik bangsa-bangsa.

2. Perjanjian internasional/glocalization

Perjanjian internasional sebagai bagian dari konsekuensi dari

globalisasi dan interaksi antar bangsa dalam rangka kerjasama

3. Brain drain
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Fenomena human capital flight yang terjadi dari Negara berkembang

ke Negara maju, sehingga terjadi ketidak seimbangan persebaran sumber

daya manusia unggulan. Alhasil kesenjangan sosial ekonomi politik antara

Negara maju dan Negara berkembang makin melebar.

4. Negara pasca konflik, demokrasi dan ekonomi transisi

Beberapa Negara baru saja melewati masa konflik dan instabilitas

politik akibat perang atau friksi kepentingan politik dalam negeri. Saat ini

mulai mengadopsi system demokrasi serta mengalami transisi.

5. Moral pegawai negeri

Moralitas menjadi salah satu isu integritas pegawai dalam penataan

birokrasi yang lebih baik.

6. Sumber baru persaingan: privatisasi dan outsourcing

Privatisasi dan outsourcing adalah fenomena organisasional yang telah

merambah sector public sejak lama. Hal ini berdampak pada perubahan

strukur budaya kerja dan lingkungan dinamis organisasi.

Dalam hal inovasi di sektor publik, pemerintah mempunyai tiga

peranan kebijakan terkait dengan inovasi (Albury, 2003):

1. Policy Innovation: new policy direction and initiative (inovasi

kebijakan)

2. Innovation in the policy-making process (inovasi dalam proses

pembuatan kebijakan)
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3. Policy to foster innovation and its diffusion (kebijakan untuk

mengembangkan inovasi dan penyebarannya)

1.8 Teori Pembangunan Masyarakat

Suharto (2002) Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode

pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup

masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka

serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode

pekerjaan sosial, PM menunjuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan

masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan

kesejahteraan sosial (PKS) atau usaha kesejahteraan sosial (UKS). PM

meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari

pelayanan preventif untuk mencegah anak-anak terlantar atau diperlakukan

salah (abused) sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga

yang berpendapatan rendah agar mereka mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya.7

1.8.1 Komunitas

Perspektif ekologis dan keadilan sosial/HAM, secara bersama

membentuk basis dari suatu visi untuk suatu masyarakat masa depan.

7 Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat.Bandung: PT Refika
Aditama.
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Perspektif keadilan sosial dan HAM menyediakan suatu visi dari apa yang

secara sosial diinginkan: sebuah masyarakat yang didasarkan atas definisi dan

penjaminan hak-hak, kesetaraan, pemberdayaan, yang mengalahkan opresi

struktural dan keadaan yang merugikan, kebebasan menentukan kebutuhan

dan terpenuhinya kebutuhan tersebut, dan seterusnya.8

Pendekatan berbasis masyarakat diperkuat oleh prinsip ekologis dari

keanekaragaman, karena ia memungkinkan pengembangan berbagai cara

melakukan sesuatu dalam berbagai keadaan, dan juga oleh prinsip

keberlanjutan, karena struktur-struktur berskala kecil kemungkinan besar

lebih peka terhadap lingkungan dekatnya. Komunitas bersifat konsisten

dengan model-model pemberdayaan untuk perubahan, karena ia menyediakan

suatu kerangka bagi masyarakat untuk mengambil keputusan yang efektif. Ia

juga konsisten dengan suatu perspektif HAM, karena hak dan kewajiban

diterapkan dengan-orang-lain paling sering dalam kegiatan keseharian dan

pada tingkat komunitas, Komunitas juga konsisten dengan suatu perpektif

berbasis kebutuhan karena ia memungkinkan orang menjadi lebih mudah

mendefinisikan dan menyuarakan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi

yang dirasakan.9

8 Ife, Jim dan Franks Tesoriero. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan
Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 189-191
9 Ibid, hal 191
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1.8.2 Ciri-Ciri Komunitas

Definisi komunitas sangat problematis, dan dari banyak definisi yang

telah dikemukakan hanya sedikit yang memiliki kesamaan (Bell&Newby,

1971). Komunitas dimengerti sebagai suatu bentuk organisasi sosial dengan

lima ciri terkait sebagai berikut:10

1. Skala Manusia

Sebagai lawan dari struktur-struktur yang besar, tidak bersifat pribadi

dan berpusat, komunitas melibatkan interaksi-interaksi pada suatu skala yang

mudah dikendalikan dan digunakan oleh indivisu-indivisu. Jadi, skalanya

terbatas pada orang-orang yang akan saling mengenal dan dimana interaksi-

interaksi sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh semua. Struktur-

struktur berukuran cukup kecil sehingga orang mampu memiliki dan

mengendalikannya yang dengan itu membuka pintu bagi pemberdayaan yang

jujur. Tidak ada ‘bilangan sakti’ yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi ukuran dari komunitas, walaupun yang jelas dapat

diterapkan kepada pengelompokkan-pengelompokkan sampai beberapa ribu.

2. Identitas dan kepemilikan

Bagi kebanyakan orang, kata komunitas akan memasukkan sebentuk

perasaan ‘memiliki’, atau perasaan diterima dan diharhgai dalam lingkup

kelompok tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan istilah anggota

10 Ibid, hal 191-194
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komunitas; konsep keanggotaan memiliki arti memiliki penerimaan oleh yang

lain dan kesetiaan kepada tujuan-tujuan kelompok. Karena itu, komunitas

adalah lebih dari sekedar suatu kelompok yang dibentuk untuk kemudahan

administratif.

3. Kewajiban-kewajiban

Keanggotaan dari sebuah organisasi membawa baik hak maupun

tanggungjawab, dan sebuah komunitas juga menuntut kewajiban tertentu dari

para anggotanya. Terdapat harapan bahwa orang akan berkontribusi kepada

‘kehidupan komunitas’ dengan berpartisipasi dalam paling sedikit beberapa

dari kegiatan-kegiatannya, dan bahwa mereka akan berkontribusi kepada

pemeliharaan struktur komunitas. Semua kelompok membutuhkan

pemeliharaan jika ingin tetap hidup, dan tanggungjawab fungsi-fungsi

pemeliharaan dari suatu komunitas terletak sebagian besar pada anggotanya.

Oleh karena itu menjadi seorang anggota dari sebuah komunitas seharusnya

tidak menjadi pengalaman yang murni pasif, tetapi seharusnya juga

melibatkan sesuatu partisipasi aktif.

4. Gemeinschaft

Struktur-struktur dan hubungan-hubungan Gemeinschaft terkandung

dalam konsep komunitas, sebagai lawan dari struktur dan hubungan

Gesellchaft dari masyarakat massa (mass society). Jadi, sebuah komunitas

akan memungkinkan orang berinteraksi dengan sesamanya dalam keragaman

peran yang lebih besar, yang peran-peran tersebut kurang dibeda-bedakan dan
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bukan berdasarkan kontrak dan yang akan mendorong interaksi-interaksi

dengan yang lain sebagai seluruh warga ketimbang sebagai peran atau

kategori yang terbatas dan tetap. Hal ini tidak hanya penting dalam pengertian

pengembangan diri, kontak antar manusia dan pertumbuhan pribadi, ia juga

memungkinkan individu-individu untuk menyumbangkan berbagai bakat dan

kemampuan untuk keuntungan yang lain dan komunitas tersebut sebagai suatu

keseluruhan.

5. Kebudayaan

Suatu komunitas menyediakan sebuah kesempatan bagi suatu

penangkal terhadap fenomena ‘kultur massal’. Kebudayaan masyarakat

modern diproduksi dan dikonsumsi pada tingkat masal yang terlalu sering

mengakibatkan keseragaman yang steril dan pemindahan kultur dari

pengalaman lokal dari orang-orang biasa (Nozick dalam Suharto, 2002). Suatu

kebudayaan memungkinkan pemberian nilai, produksi dan ekspresi dari suatu

kebudayaan lokal atau berbasis masyarakat, yang akan mempunyai ciri-ciri

unik yang berkaitan dengan komunitas yang bersangkutan, yang akan

memungkinkan orang untuk menjadi produser aktif dari kultur tersebut

ketimbang konsumen yang pasif, dan yang akan kemudian mendorong baik

keanekaragaman diantara komunitas maupun partisipasi yang berbasis lebar.
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1.8.3 Model-Model Pengembangan Masyarakat

Adapun tiga model yang digunakan dalam memahami konsep tentang

pengembangan masyarakat, yaitu:11

1. Pengembangan masyarakat lokal

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan

untuk menciptakan kemajuan social dan ekonomi bagi masyarakat melalui

partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota

masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah

melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja

potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses

interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja

sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan

mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang

diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada

“tujuan proses” (process goal) daripada tujuan tugas ataupun tujuan hasil

(task or product goal). Setiap anggota masyarakat bertanggungjawab

untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai

tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi

11 Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT Refika
Aditama. Hal. 42-45.
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kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan

anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat

lokal yang bernuansa bottom up ini.

2. Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial disini merujuk pada proses pragmatis untuk

menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan

masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan

remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk

(rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi,

kekurangan gizi, dll. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal,

perencanaan social lebih berorientasi pada “tujuan tugas” (task goal).

Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok

yang kurang beruntung (disadvantaged group) atau kelompok rawan

social ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu,

wanita tuna sosial. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang

memandang mereka sebagai “konsumen” atau “penerima layanan”

(beneficiaries). Keterlibatan para penerima layanan dalam proses

pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, dan pemecahan masalah bukan

sebuah prioritas, karena pengambilan keputusan, dilakukan oleh para

pekerja sosial di lembaga-lembaga formal, semisal lembaga kesejahteraan

sosial pemerintah (Depsos) atau swasta (LSM). Para perencana sosial

dipandang sebagai ahli atau expert dalam melakukan penelitian,
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menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat, serta dalam

mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program

pelayanan kemanusiaan.

3. Aksi Sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan

fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses

pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of

resources) dan pengambilan keputusan (distribution of decision making).

Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah

sistem klien yang seringkali menjadi ‘korban’ ketidakadilan struktur.

Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan,

dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit

masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan

kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan

tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran,

pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur

kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan (equality)

dan keadilan (equity).

1.9 Teori Partisipasi

(Anwas, 2014) Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan

masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi
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masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja.

Partisipasi masyarakat juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk

mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu

proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi

masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi

mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya

proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan

yang lebih baik.

Bornby (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk

“mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian

dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster, 1976). Sedang

didalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan

keikutsertaan seseorang didalam sebuah kelompok sosial untuk mengambil

bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.

(Theodorson, 1969).

Beal (1964) menyatakan bahwa partisipasi khususnya partisipasi yang

tumbuh karena pengaruh atau karena adnaya rangasangan dari luar,

merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial

yang eksogen (exogenous change).
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Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan bahwa

partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi

yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggungjawab dan manfaat.

Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya

kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

a) Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki;

b) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia

atau masyarakatnya sendiri;

c) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang

dapat dilakukan;

d) Adapun kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan

sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan

perwujudan dari kesadaran, kepedulian dan tanggungjawab masyarakat

terhadap lingkungannya. Sehingga melalui partisipasi, masyarakat akan sadar

bahwa pembangunan tidak hanya melibatkan pemerintah atau pembuat

kebijakan tetapi juga menuntut keterlibatan dari seluruh masyarakat yang akan

diperbaiki mutu hidupnya.
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Yadav (UNAPDI, 1980) mengemukakan tentang adanya empat

macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pembangunan, yaitu:12

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat

(termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya)

selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam

banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-

kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan

keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu,

partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan

melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak

berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan

tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau

di tingkat lokal.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali

diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya

lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya

12 Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. Pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif
Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta hal 82-84
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didalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang

diatasnya (yang umunya terdiri atas orang-orang kaya) dalam

banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil

pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan

masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan atau

beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat

yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang

bersangkutan.

Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan

pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan

proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yamg telah berhasil

diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk

merorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil

pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa

penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek

pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat
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dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk

memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala

yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan

informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta

perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d) Parisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan

unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan

pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat

banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan

tujuan utama.Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan

akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk

selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang

akan datang.

Sayangnya, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator

pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap

dengan delesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis

masnfaatnya akan pasti dirasakan oleh masyarakat sasarannya.
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Padahal, seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami

manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung,

sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Partisipasi warga dalam governance adalah keterlibatan warga

dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya

publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan

daerahnya. Berbagai pengalaman pembangunan daerah

menunjukkan bahwa tanpa partisipasi warga13:

a. Pemerintah daerah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan

keinginan warganya.

b. Investasi yang ditanamkan di daerah tidak mengungkapkan

prioritas kebutuhan warga kota.

c. Sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara

optimal.

d. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk

memperbaiki kualitas hidup masyarakat daerah tidak tertangkap.

e. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana yang

tidak tepat.

13 Sumarto, Hetifah Sj. 2003. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif dan
Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm.109
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f. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan dibwah kemampuan dan

ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

Dengan adanya partisipasi, masyarakat akan lebih sadar terhadap

masalah-masalah yang terjadi disekitarnya, percaya bahwa dirinya

mampu turut serta dalam menghadapi permasalahan-permasalahan

tersebut dan dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan

maksimal guna meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik.

1.10 Teori Pemberdayaan

Hakikat pemberdayaan memiliki beberapa makna yaitu ada pihak yang

memberikan kekuasaan (power) kepada yang lemah, pihak yang diberikan

kekuasaan atau diberdayakan kearah yang lebih baik yaitu kemandirian.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada

pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses

pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau

masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu

hidup mandiri14.

Konsep pemberdayaan menurut Prijono dan Pranara (1996), manusia

adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan

14 Anwar, Oos. M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm
49
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pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat, agar menjadi

budaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan

atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan

bahwa pemberdayaan harus ditujukkan pada kelompok atau lapisan

masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (1999) bahwa pemberdayaan masyarakat

merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi

kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senatiasa

menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai

pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak

yang memberdayakan.

Kartasasmita (1996), pemberdayaan adalah upaya untuk membangun

daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannyaa. Selanjutnya upaya tersebut diikuti dengan memperkuat

potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini

diperlukan langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai

masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang

(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
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Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan

individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan

nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan,

kebertanggungjawaban, dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari

upaya pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan

masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan selangkah dengan

paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama

yang bersifat top-down perlu diorientasikan menuju pendekatan bottom-up

yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat

pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal

dengan semboyan “put the farmer first”.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan

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

participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam

Kartasasmita, 1996).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri,

dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi

yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya,
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upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki

oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah

lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif.

Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan

berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai pelang

(opportunities) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya

(Kartasasmita, 1996).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan

individu anggota masyarakat saja, tetapi juga pranata-pranatanya.

Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat,

keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian

pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

1.10.1 Proses Pemberdayaan

(Widjajanti, 2011) Pemberdayaan masyarakat sendiri memerlukan

sebuah proses. Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang

melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun

non formal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan

dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama.

Selain itu perlu ada partisipasi masyarakat untuk mendukung program agar

dapat berjalan dengan baik. Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat
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untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik

secara langsung maupun tidak langsung.

Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007: 2-7) mengemukakan bahwa

sebagai proses, pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap pertama yaitu penyadaran, target yang hendak diberdayakan diberi

“pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak

untuk mempunyai “sesuatu”.

2. Tahap kedua adalah pengkapasitasan atau capacity building atau enabling

yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk

mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan

3. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment dalam

makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas

atau peluang.
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1.10.2 Prinsip Pemberdayaan

Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat

diidentifikasikan beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai

berikut15:

a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan

menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang

sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan,

masalah bakat, minat dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur

pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan

ciri dari pemberdayaan.

b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah,

dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya setiap manusia memiliki

kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan

dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan

potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan

diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaann juga

dituntut untuk berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang

dimiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang

masih tertutup aspek kebutuhan, masalah, dan potensi tidak

15 Anwar, Oos. M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm
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nampak. Agen pemberdayaan perlu menggali secara tepat dan

akurat. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memiliki

potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien/sasaran.

c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku

dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, sasaran

menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan,

pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.

d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya

dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam

masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong

royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan

lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu

ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan

sebagai modal sosial dalam pembangunan.

e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan

waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari

dari yang sifatnya sederhana menuju yang komplek.

f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan

secara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan. Kesabaran
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dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan

terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan

dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.

g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja,

tetapi perlu dilakukan secara holsitik terhadap semua aspek

kehidupan yang ada dalam masyarakat.

h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempun

terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam

mendogkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan

kemiskinan.

i. Pemberdayaan dilakukan agara masyarakat memiliki kebiasaan

untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (lifelong

learning/education). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan

belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber

belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat

disekitarnya), bahan, alat, teknik dan juga lingkungan di sekitar

tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan

untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (learning by

doing).
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j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman

budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan

pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di

lapangan.

k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif

individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai

dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan,

evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari

aktivitas pemberdayaan.

l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa

kewirausahaan tersebut, mulai dari: mau berinovasi, berani

mengambil resiko, terhadap perubahan, mencari dan

memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking

sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.

m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan

pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang

cukup, dinamis fleksibel dalam bertindak serta dapat mengikuti

perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen

pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
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n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan

terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh,

guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota

masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai

peran, potensi dan kemampuannya.

1.10.3 Strategi Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil

melainkan juga proses pemberdayaan itu sendiri. Dalam melaksanakan

pemberdayaan perlu dilaksanakan melalui berbagai pendekatan. Menurut

Suharto (2005) dalam Anwas (2014) penerapan pendekatan pemberdayaan

dapat dilakukan melalui 5P, yaitu pemungkiman, penguatan, perlindungan,

penyokongan dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pemungkiman; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus

mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan

struktur yang menghambat.

b. Penguatan; memeperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan
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segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang

kemandirian mereka.

c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya

persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan

lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap

kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan

segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat

kecil.

d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat

mampu menjalannkan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh

kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan

berusaha.
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1.11Kerangka Berpikir

Gambar 1.3

Kerangka Berpikir
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1.12Operasionalisasi Konsep

1.12.1 Inovasi Pemerintah Daerah

Inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan cara yang lama

dalam mengerjakan atau mencapai sesuatu. Inovasi merupakan suatu hal baru

yang diciptakan atau dilakukan pemerintah yang sebelumnya belum pernah

dilakukan. Tetapi, inovasi tidak selamanya merupakan hal yang baru, inovasi

dapat terjadi karena proses re-invention atau lebih mendekatkan kembali

inovasi kepada calon pengguna.

Inovasi tidak hanya bersifat top down tetapi juga bottom up, yaitu

masyarakat turut serta mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi inovasi

pemerintah. Keberhasilan suatu inovasi merupakan sesuatu yang ingin dicapai,

untuk mencapai tujuan tersebut tentunya ada indikator-indikator yang

digunakan sebagai acuan keberhasilan suatu inovasi, apakah indikator itu

menunjukkan keberhasilan atau justru kegagalan.

1.12.2 Partisipasi Masyarakat

Proses suatu pembangunan masyarakat dapat dikatakan berhasil

apabila ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi merupakan suatu proses

dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat

terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna

keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar
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menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Bentuk keterlibatan masyarakat dapat berupa materil maupun imateril.

1.12.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki arti pihak yang memberikan kekuasaan

(power) kepada yang lemah, pihak yang diberikan kekuasaan atau

diberdayakan kearah yang lebih baik yaitu kemandirian. Pemberdayaan tidak

sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah

saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam

meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu

berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Proses

pemberdayaan masyarakat dimulai dari adanya penyadaran, pengkapasitasan

dan pemberian daya.

1.13Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan16. Ada tiga jenis

penelitian17: penelitian kualitatif, kuantitatif dan metode campuran.

16 Joko Subagyo, P (2006), Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Rineka CIpta. Jakarta. hlm.2
17 Creswell, John W. (2009). Research Design Pendekatan Kualiattif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi
Ketiga Cetakan Keempat (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
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1.13.1 Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan

metode campuran yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan metode campuran peneliti ingin mendalamai dan

mengukur situasi yang terjadi di lapangan dengan beberapa variabel dan

indikator. Menurut John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul Research

Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, yand dimaksud dengan

metode penelitian campuran adalah:

“Pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau
mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan
ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-
pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan percampuran (mixing)
kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Pendekatan ini lebih
kompleks dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis
data; ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian
tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara
keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan
kuantitatif”18

Adapun strategi-strategi metode campuran menurut Creswell, yaitu:

a. Strategi Metode Campuran Sekuensial/Bertahap (sequential

mixed method). Peneliti menggabungkan temuan-temuan yang

telah didapat dari satu metode dengan metode yang lain.

Strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan interview

terlebih dahulu untuk memperoleh data kaulitatif kemudian

18 Ibid., hlm.5
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dilanjutkan dengan metode survey untuk memperoleh data

kuantitatif. Strategi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

b. Strategi Eksplanatoris Sekuensial. Strategi ini diterapkan

dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap

pertama kemudian pengumpulan dan analisis data kualitatif

pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil awal

kuantitatif. Prioritas lebih ditekankan pada hasil data kuantitatif.

c. Strategi Eksploratoris Sekuensial. Strategi ini melibatkan

pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama

kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisis data

kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil

tahap pertama. Prioritas lebih ditekankan pada hasil kualitatif.

d. Strategi Transformatif Sekuensial. Strategi ini menggunakan

perspektif teoritis tertentu. Peneliti dapat menggunakan salah

satu dari dua metode dalam tahap pertama dan prioritas dapat

dapat diberikan pada salah satu dari keduanya atau

didistribusikan merata pada masing-masing tahap.

e. Strategi Metode Campuran Konkuren/Satu Waktu (Concurrent

Mixed Methods). Peneliti mengumpulkan dua jenis data pada

satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu dalam
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interpretasi hasil keseluruhan. Strategi ini terbagi menjadi tiga

bagian, yaitu (Creswell,2010: 320-324) :

1. Strategi Triangulasi Konkuren. Strategi ini menerapkan

metode kuantitatif dan kualitatif secara terpisah untuk

menutupi atau menyeimbangkan kelemahan-kelemahan

metode yang satu dengan metode yang lain.

Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan

secara bersamaan dalam satu tahap penelitian. Idealnya,

prioritas antara kedua data seimbang tapi dalam

praktiknya seringkali ada prioritas yang lebih

dibebankan pada satu metode ketimbang metode yang

lain.

2. Strategi Embedded Konkuren. Strategi metode

campuran yang menerapkan satu tahap pengumpulan

data kuantitatif dan kualitatif pada satu waktu, yang

membedakan dengan strategi triangulasi konkuren

adalah bahwa strategi ini memiliki metode primer yang

memandu proyek dan database sekunder yang

memainkan peran pendukung dalam prosedur-prosedur

penelitian.
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3. Strategi Transformatif Konkuren. Mengumpulkan data

kuantitatif dan kualitatif secara serempak serta

didasarkan pada perspektif teoritis tertentu.

4. Prosedur Metode Campuran Transformatif. Prosedur-

prosedur dimana didalamnya peneliti menggunakan

kacamata teoritis. Sebagai perspektif overaching yang

didalamnya terdiri dari data kuantitatif dan data

kualitatif.

Penelitian ini menggunakan strategi metode campuran sekuensial,

lebih spesifiknya yakni strategi eksploratis sekuensial, dengan penelitian

tahap pertama mengumpulkan dan menganalisi data kualitatif, kemudian

diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif.

1.13.2 Populasi dan Sampel

1.13.2.1Populasi

Menurut (Eriyanto, 1999) Populasi terbentuk oleh tujuan dan topic

poling, yakni semua penduduk yang ada di lokasi penelitian bukan seluruh

penduduk Indonesia. Dengan begitu, populasi dalam penelitian ini adalah

masyarakat Kampung Sehat Ramah Anak Jalan Tambra RT 02 RW 09

Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
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1.13.2.2Sampel

Menurut (Eriyanto: 1999) ada dua alasan kenapa harus memakai

sampel. Pertama, berhubungan dengan waktu dan biaya. Dengan sampel

waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan poling menjadi lebih singkat

sehingga kecepatan hasil dari poling dapat lebih terjamin. Pemakaian sampel

juga dapat lebih menekan biaya yang seringkali menjadi kendala dalam poling.

Kedua, secara metodologis hasil dari suatu survey yang memakai sampel

seringkali bahkan lebih akurat dibandingkan dengan sensus yang

mewawancarai seluruh anggota populasi.

1.13.3 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling yaitu stratified

random sampling, dimana dalam sampel acak stratifikasi, sebelum sampel

diambil dari populasi, dilakukan stratifikasi populasi terlebih dahulu

berdasarkan karakteristik tertentu. Sampel yang diambil disesuaikan dengan

proporsi dari populasi19. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus

Slovin:

� R
�

�� � � � ��

19 Eriyanto. 1999. Metodologi Poling: Memberdayakan Suara Rakyat. Remaja Rosda Karya
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nR �ݑ�ݑ�ݑ ݑ�݇�ݑ�

N R populasi (jumlah penduduk Keluraham Kuningan Kecamatan

Semarang Utara)

� R �ݑ�݅�ݐ� ݐ�ݐ���݇ ݅�ݑ� �ݑ�݇ݑ���ݐ�

Dalam penelitian ini digunakan tingkat presisi ketidaktelitian 10%

sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini yaitu:

N RW 9 Kelurahan Kuningan : 1367 orang

Jumlah N : 1367 orang

� R
�

�� � � � ��

� R
�th�

� � �th� �t��

� R �t���

Dari perhitungan diatas maka diperoleh jumlah sampel minimum

sebanyak 93,18 responden. Untuk mempermudah peneliti membulatkan

jumlah responden menjadi 100 responden.
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1.13.4 Situs Penelitian

Situs penelitian merupaqkan tempat dimana data-data didapatkan, baik

itu data primer maupun data sekunder. Situs penelitian dalam penelitian ini

adalah di Kampung Tematik Kota Semarang khususnya di Kampung Sehat

Ramah Anak Jalan Tambra RT 02 RW 09 Kelurahan Kuningan, Kecamatan

Semarang Utara, Kota Semarang. Untuk mendapatkan data primer situs

penelitian yaitu Kepala Bidang Sosial Budaya Bapedda Kota Semarang untuk

memperoleh data dari pemerintah.

1.13.5 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan

mampu memberikan informasi yang terkait dengan penelitian ini. Subyek

penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu

memberikan informasi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kepala Sub

Bidang Pemerintah Sosial dan Budaya Bapedda Kota Semarang, Kasi

Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kuningan, Kasi Partisipasi Anak Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang,

Dosen Pembina Lapangan LP2M UNNES, Bidang Promosi Kesehatan

Puskesmas Bandarharjo, Ketua Rotary Club Semarang dan Masyarakat

Kampung Sehat Ramah Anak Jalan Tambra RT 02 RW 09, Kelurahan

Kuningan, Kecamatan Semarang Utara.
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1.13.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif dan

data kuantitatif sebagai pendukung. Data diperoleh berdasarkan sumber

datanya, dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek

penelitian melalui pengumpulan data langsung berupa wawancara dan

pengisian kuesioner dari subyek penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data. Data ini berupa dokumen,

laporan-laporan, buku, jurnal, skripsi/tesis, foto, dan sebagainya yang

diperoleh dari pihak-pihak lain, seperti internet dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, sumber data yang relevan adalah orang-orang

atau badan-badan yang dianggap paham dan mengetahui tentang

permasalahan yang diteliti dan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang

ditentukan oleh peneliti. Dari pihak-pihak yang relevan tersebut maka akan

didapatkan sumber data baik berupa angka-angka maupun kata-kata. Dalam

penelitian ini, informan harus tepat guna mencegah kesalahan dalam

penelitian.
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1.13.7 Informan dan Responden Penelitian

Dalam rangka menjawab, menjelaskan, atau menerangkan rumusan

masalah atau fokus dalam penelitian ini maka dipilih menjadi dua bagian,

yaitu informan penelitian (kualitatif dengan wawancara) dan responden

penelitian (kuantitatif, dengan survey).

Informan penelitian (kualitatif) dikelompokkan dalam dua kelompok

besar yaitu aktor pemerintah dan aktor tokoh masyarakat.

a. Informan aktor pemerintah

Informan kelompok ini dipilih dengan purposive sampling,

yaitu mereka yang terlibat langsung dan dinilai mengetahui dan

memahami fokus penelitian. Kelompok aktor pemerintah ini

mencakup Kepala Sub Bidang Sosial Bappeda Kota Semarang,

serta SKPD yang terkait.

b) Informan aktor tokoh masyarakat

Informan kelompok aktor masyarakat sipil ini dipilih melalui

teknik purposive sampling, yaitu beragam kelompok

masyarakat yang memiliki pengetahuan ataupun pengalaman

berkaitan dengan fokus penelitian ini. Informan dalam

kelompok ini terdiri dari tokoh masyarakat.
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Tabel 1.2

Rancangan Daftar Informan dan Data yang Diharapkan

No Kelompok Informan Jumlah
Orang

Informasi/data yang
diharapkan

1 Kepala Sub Bidang
Sosial Bappeda Kota
Semarang

1 Bagaimana proses perumusan
kampung tematik, inisiasi awal,
bagaimana pelaksanaan
kampung tematik dapat berjalan
dengan baik. Apa saja faktor-
faktor yang mempengaruhi.

2 SKPD dan lembaga
terkait

4 Proses pemberdayaan
melibatkan SKPD dan lembaga
yang terkait, bagaimana jalannya
proses pemberdayaan oleh
SKPD dan lembaga-lembaga
lainnya.

3 Kepala Seksi
Kesejahteraan Sosial
Kelurahan Kuningan

1 Proses perencanaan,
pembangunan dan perawatan
Kampung Tematik dengan
melibatkan masyarakat

4 Sekretariat Kampung
Sehat Ramah Anak

1 Inovasi tentang pembangunan
kawasan kumuh dengan
kampung tematik. Penilaian dan
pandangan mereka berkaitan
dengan apa, bagaimana dan
mengapa inovasi tersebut terjadi
di wilayah tersebut.

1.13.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti

untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini
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peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh harus

mendalam, jelas dan spesifik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara terus terang

dimana dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyatakan

terus terang bahwa sedang melakukan penelitian. Observasi

dilakukan dengan cara terjun langsung di kampung tematik dengan

melihat hasil inovasi pemerintah Kota Semarang.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dalam

hal ini mendapatkan informasi. Wawancara dibagi menjadi tiga

kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur,

dan wawancara mendalam (in depth interview). Berdasarkan

strukturnya, penelitian kualitatif terdiri dari dua enis wawancara

yaitu wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Pada wawancara

tertutup pertanyaan difokuskan pada topik-topik khusus atau umum

dan pewawancara bekerja dengan dipandu oleh item-item yang

dibuatnya. Sedangkan dalam wawancara terbuka peneliti

memberikan kebebasan diri dan mendorongnya untuk berbicara
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secara luas dan mendalam, dalam wawancara terbuka subjek

penelitian memiliki pengaruh yang besar didalam menentukan isi

wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan in depth

interview dan terbuka yaitu metode wawancara dengan bertemu

langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan

yang relevan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang

kompleks. Melalui wawancara mendalam tersebut akan dapat

mengemukaan segala hal yang berhubungan dengan persoalan

dalam penelitian.

3. Survey

Survey dilakukan untuk mendapat jawaban atas pertanyaan apa

dan bagaimana respon masyarakat mengenai inovasi kampung

tematik serta partisipasi masyarakat dalam inovasi kampung

tematik. Survey ini dilakukan untuk menerangkan sikap, respon dan

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kampung tidak kumuh.

Teknik yang digunakan adalah dengan menyebar kuesioner atau

angket yakni suatu daftar pertanyaan secara tertulis kepada

sekelompok orang mengenai suatu masalah sehingga mendapatkan

infromasi yang dibutuhkan. Kuesioner digunakan dalam penelitian

ini terkait dengan partisipasi masyarakat dalam inovasi.
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4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara

mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian..

Doumen-dokumen dalam penelitian ini bisa berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, arsip-arsip, media online dan

sebagainya yang mendukung untuk mendapatkan data mengenai

Inovasi Kampung Tematik di Kota Semarang. Dalam penelitian ini

dokumentasi yang dibutuhkan adalah catatan, transkrip, buku dan

arsip-arsip dan informasi lewat media, baik cetak maupun online.

1.13.9 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka analisis data

dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang

berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan makna dari

data yang ditanyakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran

setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan

dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara

mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut

diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi dikelompokkan

dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam
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bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi

kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan maslalah, menjelaskan dan

terfokus pada repesentasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

1.13.10Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah manusia,

karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kualitas

data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah

teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data yang telah diperoleh agar data yang didapatkan

lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Patton ada 4

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan,

yaitu:

1. Triangulasi sumber data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip,

hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai

slebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang

yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat
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Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing

bertindak sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan

masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan utnuk memastikan

bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada

penelitian ini berbagai teori yang telah dijelaskan bertujuan untuk

dipergunakan dan menguji terkumpulnya data. Triangulasi teori

dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti

mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil

analisis data yang diperoleh.

4. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu masalah.

Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan

gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa

menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan

untuk mengecek kebenarannya.
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Dalam penelitian ini variasi triangulasi yang digunakan adalah

triangulasi sumber data, triangulasi teori dan triangulasi metode.

Menggunakan triangulasi sumber data karena penelitian ini menggunakan

wawancara dan observasi, sehingga akan diperoleh data yang mendalam

karena tidak diperoleh hanya dari satu sudut pandang saja melainkan dari

berbagai sudut pandang. Dengan triangulasi teori, peneliti akan menggunakan

teori yang berbeda satu dengan yang lain yang digunakan dalam menjawab

rumusan masalah, data yang terkumpul akan diuji dengan berbagai teori yang

dihasilkan triangulasi teori. Dan triangulasi metode digunakan dalam

penelitian ini karena akan diperoleh jawaban yang beragam dari bermacam-

macam metode yang digunakan dalam rangka memperoleh infromasi dari

informan, dan dari jawaban yang beragam tersebut dapat diuji kebenarannya

untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu.
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