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ABSTRAK 

 

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari 
suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa 
keberhasilan dalam menjaga kebersihan juga tergantung dari sejauh mana 
partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam 
menjaga kebersihan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan 
diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam mengurusi rumah tangga 
kelurahannya, sehingga bisa mandiri. Selain sebagai pelaksana dan perencana 
untuk menjaga kebersihan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga 
berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan 
sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. 

Menurut Hardjanto (2002) dimensi yang melekat pada peran Lurah dan 
good governance yaitu : (1) “Equlity (kesetaraan), (2) Consensus Orientation 
(kesepakatan bersama), (3) Participation (partisipasi), (4) Responsiveness. 
Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat 
menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: (a) Partisipasi langsung, (b) 
Partisipasi tidak langsung. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:11), berpendapat bahwa “Penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan nilaivariabel satu dengan variable lainnya”. 

Dari analisa data dalam penelitian ini yang peneliti lakukan yaitu dengan 
observasi dan angket/kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa peran lurah 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga kebersihan di 
KelurahanTanjung Ayun Sakti dikatakan “Cukup Baik”. Sehubungan dengan hal 
tersebut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di 
KelurahanTanjung Ayun Sakti sebaiknya Lurah dapat meningkatkan perannya 
agar masyarakat di Tanjung Ayun Sakti menjadi lebih baik dan lingkungannya 
semakin bersih. 

 

 

Kata Kunci : Peran, Partisipasi Masyarakat 
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ABSTRACS 

The Village is the basis of the smalle stun it of government of a state 
government community. So it may be said that the success in maintaining the 
cleanliness also dependson the extent of participation of local people and their 
government officials in maintaining the cleanliness of the village. In the sense of 
the community should participate and given enough trust and authority in charge 
of the house hold, so can be independent. In addition, as the executor and 
planners to keep clean, then the sub-district government official salso actas public 
servantsin and in accordance with the potential and available resources of the 
area. 

According Hardjanto (2002) dimensions inherent in the role of the village 
chief and good governance, namely: (1) "Equlity (equality), (2) Consensus 
Orientation (collective agreement), (3) Participation (participation), (4) 
Responsiveness. Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) classifies public 
participation into two by way of its in volvement, namely: (a) direct participation, 
(b) in direct participation. This research is descriptive, as proposed by Sugiyono 
(2005: 11), argues that"The research conducted to determine the independent 
variables, without making comparisons or connect the value of the variable with 
other variables". 

From the analysis of the datain this study that researchers do that is by 
observation and questionnaires/questionnaire, it can be concluded that the role of 
the head man in increasing community participation to maintaining cleanliness in 
the village of Tanjung Ayun Sakti Way said "Good enaught". Relative to the to in 
crease community participation in maintaining cleanliness in the village of 
Tanjung Ayun Sakti Way head man should beable to in crease ther ole that 
community in Tanjung Ayun Sakti Way better and cleaner environment. 

 
Keywords: Role of Village Chief, Public Participation 
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A. Latar Belakang  

Perkembangan situasi dan kondisi pemerintahan Indonesia dewasa ini, 

tidak terlepas dari pengaruh dan maraknya tuntutan profesi. Salah satu dampaknya 

adalah terjadi perubahan mendasar terhadap tatanan pemerintahan, yaitu dengan 

adanya perubahan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan wewenang untuk 

daerah dalam peningkatan pembangunan. Berdasarkan prinsip Undang-Undang 

diatas, pelaksanakan Pemerintahan Daerah secara luas, nyata dan tanggung jawab 

dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota, bukan kepada Daerah Propinsi. 

Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintah 

akan berjalan efektif dan efisien jika antara yang memberikan pelayanan dan 

perlindungan dengan yang diberi pelayanan dan perlindungan berada dalam jarak 

hubungan yang relatif dekat. Harapan yang ingin didapatkan pemerintah daerah 

adalah agar dapat melaksanakan fungsi pemerintahan umum dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. 

Penyelenggaraan pemerintah di daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 

20 ayat 3 tentang Asas Penyelenggaraan Daerah Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya menurut Pasal 151 ayat 2 

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan daerah 

menyebutkan bahwa rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. Tuntutan akan pembangunan yang membawa ke situasi yang lebih 
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baik, merupakan konsekuensi logis dari dinamika kehidupan masyarakat yang 

selalu ditandai dengan adanya perubahan. Perubahan sosial merefleksi proses 

transformasi, ada perubahan sosial yang meliputi institusi tertentu termasuk juga 

hubungan diantara institusi tersebut. Berdasarkan peraturan Wali Kota 

Tanjungpinang No 8 Tahun 2005 pasal 6 dan pasal 7 untuk memelihara 

kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah 

dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan instansi yang ada di 

daerah serta peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam skup kecil/paling 

rendah adalah kelurahan, maka sangat penting peran lurah serta peran serta 

masyarakat sangat penting guna terciptanya kebersihan.  

Masalah kebersihan kota yang padat dan banyak menghasilkan polusi 

udara serta debu di jalan dapat mengganggu kebersihan serta meresahkan 

masyarakat sekitar. Salah satunya terganggu kebersihan terhadap masyarakat yang 

berada di Kota Tanjungpinang khususnya di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. 

Menurut Dadang Solihin (2002 : 74), menyatakan bahwa ”Kelurahan adalah 

wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dibawah 

kecamatan”.  

Satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai 

organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak 

menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Ciri utama kelurahan yaitu kepala 

kelurahan (lurah) sebagai pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat. Dalam 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 127 

ayat (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda berpedoman 
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pada peraturan pemerintah, ayat (2) kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan dari Bupati/Walikota, ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) lurah mempunyai tugas: 

1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan; 

2. Pemberdayaan Masyarakat; 

3. Pelayanan Masyarakat; 

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan 

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari 

suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa 

keberhasilan dalam menjaga kebersihan juga tergantung dari sejauh mana 

partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam 

menjaga kebersihan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan 

diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam mengurusi rumah tangga 

kelurahannya, sehingga bisa mandiri. Selain sebagai pelaksana dan perencana 

untuk menjaga kebersihan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga 

berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan 

sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. 

Pada dasarnya program pemerintah seperti program kebersihan sangat 

memerlukan kontribusi dari masyarakat, karena keberhasilan program kebersihan 

ini tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat 

partisipasi masyarakat maka semakin tinggi tingkat keberhasilannya, begitupun 
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sebaliknya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang 

keberhasilan dari menjaga kebersihan. 

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan 

masyarakat dalam suatu program pemerintah khususnya program kebersihan bagi 

masyarakat. Salah satu wujud kemauan itu dengan adanya sikap mendukung 

terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang ditujukan melalui partisipasi 

aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program kebersihan. 

Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan 

sebuah program pemerintah. Menurut Nasution (2009:42) bahwa keberhasilan 

penyelengaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya 

peranserta atau partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan 

sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting 

darisistem pemerintahan daerah/desa, karena secara prinsip penyelenggaraan 

otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah atau desa 

yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan 

pemerintahan didaerah atau di desa tidak saja ditangan kepala daerah atau kepala 

desa tetapi juga di tangan masyarakat tersebut. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 

tentang menyatakan peran serta masyarakat sebagai berikut: 

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 
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2. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

3. Dan menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. 

Perubahan secara global telah memacu persaingan yang semakin tajam 

diberbagai sektor, baik ditingkat nasional maupun tindakan daerah. Kondisi ini 

tidakdapat dihindarkan, oleh karena birokrasi pemerintah perlu melakukan 

perbaikan serta mencari alternatif baru guna merubah pandangan masyarakat yang 

selamaini menganggap bahwa birokrasi pemerintah terlalu lamban dalam 

memenuhi kebutuhan mereka. 

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah didalam memenuhi keinginan 

atau kebutuhannya semakin kuat, hal ini tentunya harus dilakukan melalui 

manajemen dan administrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, termasuk 

didalamnya adalah Pemerintah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan pada Bab III Pasal 10 

berbunyi “Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan 

kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kebersihan lingkungan” . 

Berdasarkan peraturan daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa peran 

lurah mempunyai peran penting dalam hal ini karena lurah merupakan pemerintah 

terdekat dengan masyarakat bahkan bagian dari masyarakat itu sendiri khususnya 

berpartisipasi terhadap kebersihan lingkungan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. 

Partisipasi masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam menjaga 

kebersihan dimungkinkan masih dikatakan rendah, hal ini penulis mengamati dari 
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lingkungan masyarakat masih banyak tumpukan sampah. Dari 10 (sepuluh)  RW 

terdapat 3 (tiga) RW yang terdapat tumpukan sampah. Sampah-sampah ini berada 

dan atau tidak dibuang pada bak sampah melainkan dipinggir-pinggir jalan, parit, 

selokan dan bibir pantai.  Dari 3 RW yang terdapat banyaknya tumpukan sampah 

yaitu RW I/RT 01 dan 02, RW III/ RT 02, RW VII/RT 01 dan 03, dari 

permasalahan tersebut terlihat bahwa peran Lurah dimungkinkan masih dikatakan 

kurang baik dalam menjaga kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. 

Pada hal Pemerintah Kota Tanjungpinang telah membuat dasar hukum 

atau yang dikenal dengan sebutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 

Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.Tujuan 

dari dibentuknya Peraturan Daerah tersebut adalah agar dapat menghubungkan 

berbagai konsentrasi kegiatan masyarakat, sehingga tidak ada pelanggaran yang 

dilakukan masyarakat terhadap Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan lingkungan 

yang ada di Kota Tanjungpinang ini. 

Mengingat pentingnya kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat 

peranan Kelurahan sangat penting sekali karena Kelurahan merupakan perangkat 

pemerintah terdekat bahkan berada didalam masyarakat itu sendiri. Terealisasi 

tidaknya peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjungpinang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang kebersihan hari ini dan nanti tidak terlepas dari peran 

kelurahan dan serta masyarakat. 

Dari permasalahan di atas penulis tertarik dan memilih judul “ PERAN 

LURAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

MENJAGA KEBERSIHAN DI KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI”. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peran lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

menjaga kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ? 

2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di 

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ? 

C. Kerangka Teori 

1. Peran  

Menurut Hardjanto (2002:24) dimensi yang melekat pada peran yaitu : 

a. “Equlity (kesetaraan) 
Dimana pejabat pemerintah memberikan kesempatan yang sama 
kepada masyarakat terlibat dalam proses penentuan kebijakan, dalam 
hal ini pembuatan kebijakan; 

b. Consensus Orientation (kesepakatan bersama) 
Kesepakatan bersama menjadi penting bagi perangkat pemerintahan 
dengan mengedepankan kebijakan berdasarkan prioritas kebutuhan; 

c. Participation (partisipasi) 
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan 
daerah baik pembangunan fisik maupun non fisik (karakter); 

d. Responsiveness 
Segala bentuk kebijakan yang telah disepakati direspon secara 
bersama baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat melalui 
LPMK. 

 
2. Partisipasi  

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut 

Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi 

masyarakat menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: 

a. “Partisipasi langsung 
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan 
tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap 
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orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, 
mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap 
ucapannya. 

b. Partisipasi tidak langsung 
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak 
partisipasinya pada orang lain”. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:11), berpendapat 

bahwa “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan nilai variabel satu 

dengan variabel lainnya”. Black (1995:78), menjelaskan bahwa “Penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai 

aspek kualitatif dari suatu permasalahan penelitian yang kemudian 

digambarkan secara akurat/terperinci.” 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun 

Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Alasan peneliti 

mengambil lokasi di wilayah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. 

3. Responden  

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 27 orang 

yang terdiri dari 1 orang Key-Informan yaitu Lurah Tanjung Ayun Sakti, 14 orang 

pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, dan 12 orang dari masyarakat yaitu 

ketuata RT/RW masing-masingnya berjumlah 1 orang. Adapun Lurah Tanjung 
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Ayun Sakti sebagai Key Informan (informan kunci) dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk pembanding antara jawaban responden masyarakat dalam hal 

ini perihal kebenaran informasi tentang “Peran Lurah Dalam Meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat Menjaga Kebersihan Di Kelurahan Tanjung Ayun 

Sakti” 

Tabel  1 
 

Kriteria responden 
No. Kriteria Responden Jumlah 
1 Lurah Tanjung Ayun Sakti 1 
2 Pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 14 
3 Para RW di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 12 

Sumber : Data olahan 
 

4. Teknik Analisa Data.  

Analisa data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2004:248).  

E. Hasil Observasi 

Untuk mendapatkan informasi guna mendapatkan jawaban dari masalah 

yang penulis teliti, penulis melakukan wawancara/interview kepada sejumlah 

orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini, orang-orang yang penulis 

wawancarai adalah mereka yang dianggap mengetahui permasalahan yang penulis 

kemukakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis susun sebelumnya, 
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sehingga jawaban/informasi yang didapat dapat menjawab permasalahan yang 

terjadi. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada bulan Agustus 2014, 

peneliti mengamati peran lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

menjaga kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Adapun aspek observasi 

terhadap peran Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga 

kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang peneliti amati adalah 4(empat) 

aspek sebagaimana tertera pada perumusan masalah yaitu : (1) kesetaraan; (2) 

kesepakatan bersama; (3) partisipasi; dan (4) responsive. 

Sedangkan untuk aspek observasi terhadap partisipasi masyarakat menjaga 

kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang peneliti amati adalah 2 (dua) 

aspek sebagaimana perumusan masalah yaitu : (1) partisipasi langsung; (2) 

partisipasi tidak langsung. Hasil observasi terhadap peran lurah dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga kebersihan di Kelurahan Tanjung 

Ayun Sakti yaitu sebagi berikut hasil yang didapat berdasarkan wawancara 

kepada 26 responden diperoleh jawaban sebagai berikut: 

• Kesetaraan  

Untuk mendapatkan jawaban penelitian ini penulis mewawancarai 

responden dengan pedoman wawancara/pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun 

sedemikian rupa. Hal ini dilakukan agar mendapatkan jawaban yang akurat 

berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Pertanyaan di menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami dan diengerti oleh masyarakat yang dijadikan 
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responden atau sumber informasi yang hendak digali. Adapun pertanyaan/angket 

tersebut adalah berikut; 

“Apakah peran Lurah Tanjung Ayun Sakti memberikan kesempatan yang 

sama kepada masyarakat dalam menentukan kebijakan di tingkat 

kelurahan?” 

Setiap orang/individu sama akan haknya dengan orang lain dalam 

kedudukannya baik sebagai mahluk individu atau anggota masyarakat. Begitu 

pula dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan setiap orang memiliki 

hak dan kewajban yang sama yang diemban sebagai mahluk individu dan anggota 

masyarakat, sama-sama memiliki kewajiban yang tidak bisa dilepaskan atau 

diabaikan oleh masing-masing. Setiap orang/anggota masyarakat harus berperan 

aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sedangkan peran 

pemerintah dalam hal ini/kelurahan dilakukan oleh lurah beserta perangkat 

kelurahan yang dibawahinya. Kelurahan memiliki arti penting dalam 

meningkatkan/menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan 

dan kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan masih dijumpai orang-

orang/individu anggota masyarakat yang belum sadar arti penting kebersihan 

lingkungan. Maka dalam hal ini lurah sebagai perpanjangan tangan pemerintah  

harus melaksanakan program pemerintah termasuk kebersihan. 

“Responden sebanyak 8 orang menjawab “Ya” dan 4 orang menjawab 

“Tidak”. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Lurah Tanjung 

Ayun Sakti dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga 

kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti  “sangat baik”. Untuk aspek 
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memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam 

menentukan kebijakan di tingkat kelurahan disini nampak jelas 

ditunjukkan Lurah Tanjung Ayun Sakti, peran Lurah sebagai seorang 

pemimpin sudah selayaknya memberikan kesempatan yang sama kepada 

suluruh masyarakatnya berpartisipasi dalam hal terutama yang berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat luas, apalagi berkaitan dengan masalah 

kebersihan yang memiliki peranan penting dalam aspek kehidupan. 

Kebersihan merupakan modal utama menuju masyarakat yang sehat. Kita 

pastinya  paham akan pentingnya kebersihan lingkungan, dan kita semua 

tahu dampak dari lingkungan yang kotor/tidak bersih, segala penyakit 

dengan mudah menjankiti dan mewabah disekitar kita. Misalnya 

dilingkungan yang kotor dan jorok pada musim hujan rentan timbul 

penyakit demam berdarah yang diakibatkan oleh serangan nyamuk akibat 

genangan air dimana-mana, penyakit diare dan sejenisnya akan mudah 

menyerang kita akibat ditimbulkan oleh bakteri yang muncul disebabkan 

tumpukan sampah kotor disekitar kita”. 

• Kesepakatan bersama 

Dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen, bermacam suku/etnis, 

agama/keyakinan, profesi dan latar berbeda tentunyanya banyak terdapat 

perbedaan baik kebiasaan maupun perilaku dalam kehidupan pergaulan sehari-

hari. Tidak jarang dijumpai perbedaan pendapat dan silang pendapat dari masing 

masing individu yang dapat menimbulkan permasalahan perpecahan/konflik 

diantara sesama anggota masyarakat. Akan tetapi tidak perbedaan juga bisa 
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mendatangkang dampak positif apabila mampu dimanage oleh masyarakat itu 

sendiri. Berkaitan dengan adanya perbedaan akibat keragaman maka akan 

menimbulkan permasalahan serius apabila tidak diimbang/dibarengi peran 

seorang pemimpin dalam masyarakat yang mampu menjadi penengah atau 

memberikan masukan guna menyatukan perbedaan yang ada. Disini peran lurah 

sebagai pemimpin ditingkat kelurahan amat sangat diperlukan, sebagai seorang 

pemimpin harus mampu menampung aspirasi dari seluruh masyarakat yang 

dipimpinnya. Seorang pemimpin tidak bisa mendengarkan aspirasi dari satu 

golongan dan mengabaikan golongan yang lain. Lurah harus mampu menciptakan 

harmonisasi dalam masyarakat di kelurahan yang dipimpinnya. Setiap maslah 

yang timbul dalam masyarakat harus diselesaikan dengan arif dan mengedepankan 

kebersamaan.  

Apakah Lurah Tanjung Ayun Sakti mengedepankan Kebijakan prioritas 

kebutuhan berdasarkan hasil kesepakatan bersama? 

“Sebanyak sepuluh (10) orang responden menjawab “YA” dan dua (2) 

orang menjawab “TIDAK” jelas disini dapat dianalisa bahwa peran Lurah 

Tanjung Ayun Sakti dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga 

kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti “Sangat Baik” Suatu upaya 

yang dilaksanakan oleh pemimpin dalam hal ini kepala desa dengan cara 

menampung aspirasi masyarakat tentang perbaikan sarana dan prasarana 

kelurahan, melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik serta ikut 

memperhatikan masalah yang terjadi di desa. Sudah sepatutnya seorang 

lurah mengutamakan kebersamaan terlebih menyangkut masyarakat luas, 
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seorang pemimpin tidak boleh otoriter/memaksakan kemauan sendiri atau 

golongan, melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama, disinilah 

pentingnya seorang pemimpin dalam hal ini lurah, harus mampu menjaga 

keutuhan masyarakat yang dipimpinnya untuk menghindari konflik dan 

gesekan diantara masyarakat yang beraneka ragam suku, agama dan latar 

belakang yang berbeda pula.” 

• Partisipasi  

Peran lurah dalam meningkatkan pasrtisipasi atau keikutsertaan dalam 

program yang dicanangkan pemerintah sangat penting, lurah merupakan 

perpanjangan tangan pemerintah dan memiliki kedekatan dengan masyarakat 

sampai pada lapisan terbawah. Kebersihan merupakan program pemerintah hal ini 

bisa kita lihat dengan diterbitkannya Peraturan Walikota nomor 08 Tahun 2005 

pasal 6 dan 7 tentang kebersihan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa 

kebersihan merupakan tanggungjawab pemerintah instansi pemerintah yang ada 

dibawah dengan melibatkan peran serta masyarakat,  akan tetapi banyak kalangan 

masyarakat yang memandang sepele berkaitan hal ini, maka disinilah ditutun 

peran lurah untuk menyadarkan dan membangkitkan peran masyarakat guna 

menciptakan lingkungan yang bersih. 

“Dari hasil wawancara dengan responden diperoleh jawaban “YA” 

sebanyak  9 orang dan yang menyatakan “TIDAK” hanya 3 orang. Disini 

dapat dianalisa bahwa Peran Lurah Tanjung Ayun Sakti dalam 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga kebersihan di 

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti “Sangat Baik” atau tinggi. Kebersihan 
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guna terciptanya masyarakat yang sehat sangatlah penting, dan hal ini 

merupakan tanggungjawab semua pihak baik dari pemerintah/dinas tekait 

yaitu dinas kebersihan dan pertamanan sampai dengan masyarakat lapisan 

bawah, atau dengan kata lain kebersihan merupakan tanggungjawab kita 

bersama. Maka sudah sepantasnya dan seyogyanyalah Lurah sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah dan merupakan bagian dari masyarakat 

itu sendiri harus aktif  berpartisipasi guna menciptakan masyarakat dengan 

lingkungan yang bersih.” 

• Responsive  

Rensponsif/kepekaan atau daya tanggap, artinya tanggap terhadap masalah 

atau fenomena-menomena yang berkembang di masyarakat. Seorang pemimpin 

harus memiliki kepekaan/daya tanggap terhadap masalah yang ada 

disekelilingnya, harus mampu membaca situasi dan dinamika yang sedang 

maupun yang akan terjadi dengan fenomena-fenomena yang dihadapi sekarang, 

sehingga mampu memberikan solusi dari masalah yang yang timbul. Sebagai 

lurah harus mampu merespon perkembangan masalah-masalah yang terjadi pada 

wilayah kelurahan yang dipimpinnya, harus tanggap dalam penyelesaian masalah.  

“Selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat yang menjadi responden 

dalam penelitian dan berikut Masing-masing menjawab responden enam 

(6) menjawab “YA” dan enam (6) Orang menjawab (TIDAK), jadi dapat 

ditarik kesimpulan bahwa respon Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga 

kebersihan Lingkungan cukub baik. Lurah dalam hal ini sebagai pimpinan 
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kelompok masyarakat harus cepat tanggap dengan fenomena atau 

masalah-masalah yang dialami oleh masyarakatnya. Misalnya saat musim 

hujan tiba genangan air dimana-mana sehingga banyak nyamuk 

berkembang baik disana sehingga rentan menimbulkan penyakit demam 

berdarah, masyarakat yang membuang sampah sebarangan baik itu 

diselokan, parit-parit atau disekitar lingkungan pemukiman dikarenakan 

tidak adanya petugas kebersihan/pengangkut sampah ataupun bak sampah 

yang disediakan. Maka Lurah perlu mengambil tindakan untuk mengatasi 

tersebut.” 

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada masyarakat di Kelurahan 

Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. Disini penulis salain ingin 

mengetahui sejauh mana peran Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

menjaga kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, penulis juga ingin melihat 

seberapa jauh parstisipasi masyarakatnya dalam menjaga kebersihan di Kelurahan 

Tanjung Ayun Sakti? Penulis mewawancarai 15 orang sebagai perwakilan RT. 

Yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang diambil secara acak,  Partisipasi 

dalam 2 kategori yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. 

• Partisipasi Langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam 

proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan 

pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap 

keinginan orang lain atau terhadap ucapannya secara terbuka dan tanpa media 

atau perantara pihak lain. 



20 

 

 

 

• Warga mengajukan pandangan kepada Lurah mengenai kebersihan 

Kebersihan merupakan tanggungjawab semua pihak bukan tanggungjawab 

satu badan atau sekelompok individu, kesadaran atau paradigma ini perlu 

dikembangkan atau ditanamkan kepada masyarakat. Setiap anggota masyarakat 

memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan 

tempat tinggal mereka.  

“Untuk aspek partisipasi berupa mengajukan pandangan kepada Lurah 

mengenai kebersihan : Sebanyak 4 responden menyatakan “YA” 

memberikan pandangan kepada Lurah dan 11 orang menyatakan 

“TIDAK” dapat dianalisa bahwa masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun 

Sakti kurang menyadari pentingnya kebersihan lingkungan, selain tidak 

adanya secara swadaya mereka menjaga kebersihan lingkungannya sendiri 

mereka juga kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar tempat 

tinggalnya, hal ini bisa kita lihat dengan ketidak pedulian masyarakat 

memberikan masukan kepada Lurah sebagai pemimpin di lingkungan 

mereka tinggal. Mereka masih menganggap bahwa menjaga kebersihan itu 

tidaklah penting dan merupakan tanggungjawab pemerintah.” 

• Mengajukan keberatan kepada lurah sebagai pelopor kebersihan 

lingkungan.  

Pola hidup masyarakat yang heterogen memberikan keanekaragaman 

tersendiri dalam masyarakat baik dari perilaku maupun sikap yang timbul 

oleh karenanya. Begitupula dengan dinamika sikap yang timbul oleh 

sekelompok masyarakat yang tinggal/menetap disuatu tempat, terkadang 
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ego dan sikap acuh-tak acuh masih muncul diantara mereka, memang 

kebersihan dan kelestarian lingkungan penting bagi kita semua akan tetapi 

ada sekelompok orang atau individu-individu yang tidak peduli dan 

mengabaikan hal itu, hal ini sering kita jumpai di daerah perkotaan dengan 

tingkat mobilitas penduduk yang relative tinggi.  

“Hal ini penulis dapatkan dari responden yang penulis temui : sebanyak 13 

responden menjawab “YA” dan hanya 2 orang yang menjawab “TIDAK” 

disini dapat dianalisa bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan 

Tanjung Ayun Sakti tidak peduli untuk menjaga kebersihan lingkungan, 

mereka menyadari pentingnya kebersihan lingkungan, mereka tidak sadar 

kebersihan merupakan pola hidup yang harus dijaga dan depelihara secara 

bersama-sama dan berkesinambungan.”  

• Membahas pokok permasalahan kebersihan 

Permasalahan kebersihan di daerah perkotaan memang bukan tema baru 

akan tetapi sudah menjadi masalah klasik yang sering kita dengar. Ada sebagian 

orang yang menganggap persoalan kebersihan merupakan tanggungjawab instansi 

pemerintah dinas terkait, tidak ada kewajiban bagi warga masyarakat untuk ikut 

andil dalam persoalan ini. Ada yang beranggapan dengan mereka telah 

mengeluarkan sedikit uang iuran kebersihan maka tanggungjawab mereka 

menjaga kebersihan sudah gugur.  

“Hal ini tercermin dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, sebanyak 

6 responden menjawab “YA” dan 9 orang menjawab “TIDAK” dapat 

dianalisa bahwasanya masyarakat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti masih 
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kurang sadar akan permasalahan kebersihan, mulai dari sebab sampai 

dengan akibatnya. Mereka kurang tanggap dengan lingkungan yang 

kurang bersih sampah berserakan dan dibuang tidak pada tempatnya. 

Dikarenakan tidak adanya tempat pengolahan sampah dan tempat 

penampungan yang memadai di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, mereka 

malas harus membuang pada tempat penampungan sementara yang ada di 

Jalan Arif  Rahman Hakim atau tepatnya depan SMPN 6 sehingga tidak 

menimbulkan bau tak sedap dilingkungan tempat tinggal mereka.” 

• Partisipasi Tidak  Langsung 

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 

mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, didalam menjaga 

kebersihan dan kelestarian lingkungan tidak ada pengecualuian dan perlakuan 

berbeda, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar bahwa kebersihan 

merupakan bagian tanggung jawab individu yang melekat pada dirinya, sehingga 

tidak ada alasan melimpahkan/melemparkan tanggungjawab dirinya kepada orang 

lain. Dimaknai bahwa seseorang atau individu mendelegasikan atau memberikan 

hak partisipasinya kepada orang lain.  

“Dari 15 orang responden 12 diantaranya menjawab “TIDAK”, dan hanya 

3 orang yang menjawab “YA” dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat 

di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti selalu ingin berpartisipasi dalam 

menjaga kebersihan dilingkungan, besar peran mereka dalam menjaga 

kebersihan lingkungan. Mereka sadar bahwa kebersihan merupakan 
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tanggungjawab bersama, bukan saja tanggungjawab aparatur pemerintah 

maupun dinas terkait.” 

Berikut potret/keadaan terkait pemandangan sampah yang dibuang 

masyarakat tidak pada tempatnya, sampah dibuang kelaut/pantai yang ada di 

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti; 
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F. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data pada Bab IV, maka dapat diperoleh sebuah 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

Agustus 2014,  peran lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

menjaga kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dari 4 (empat) 

aspek yaitu kesetaraan, kesepakatan bersama, partisipasi, dan responsive 

dapat disimpulkan cukup baik 

2. Peran lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga 

kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dari 4 (empat) aspek yaitu 

kesetaraan, kesepakatan bersama, partisipasi, dan responsif. Dapat 

disimpulkan bahwa Peran lurah dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat menjaga kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 

dikatakan “cukup baik”.  

3. Partisipasi masyarakat menjaga kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun 

Sakti dari 2 (dua) aspek yaitu aspek partisipasi langsung dan partisipasi 

tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

menjaga kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti “Rendah”. 

4. Dari ketiga analisa data dalam penelitian ini yang peneliti lakukan yaitu 

dengan observasi dan angket/kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa 

peran lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga 

kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dikatakan “cukup baik”. 
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G. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian ini dan mengetahui permasalahan yang 

terjadi di lapangan, maka penulis memberikan saran/masukan : 

1. Lurah Tanjung Ayun Sakti 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di 

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sebaiknya Lurah dapat meningkatkan 

perannya agar masyarakat di Tanjung Ayun Sakti menjadi lebih baik dan 

lingkungannya semakin bersih. 

2. Warga di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 

Diharapkan Warga di Kelurahan Tanjung Ayun Saktidapat berpartisipasi 

terhadap kebersihan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti baik langsung 

maupun tidak langsung untuk mendukung peran Lurah. 

3. Peneliti Lainnya  

Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk menentukan 

hipotesis lainnya yang berhubungan dengan Peran lurah dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga kebersihan di Kelurahan 

Tanjung Ayun Sakti. 
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