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Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 

 

A B S T R A K  

 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penataan lingkungan kumuh ini 

melibatkan warga setempat. Adanya daerah kumuh ini merupakan pertanda kuatnya 

gejala kemiskinan, yang antara lain disebabkan oleh adanya urbanisasi berlebih, di 

kota-kota tersebut. Tanjung Unggat merupakan salah satu kelurahan yang ada di 

Kota Tanjungpinang yang padat penduduk dan masuk dalam kategori kumuh dengan 

luas 31,64 Hektar. Rumah penduduk di Kelurahan Tanjung Unggat tidak layak huni, 

aliran laut dipenuhi sampah, sanitasi dan fasilitas mandi cuci kakus yang buruk 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan 

Pemukiman di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini 

informan berjumlah  5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulan bahwa Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penataan Pemukiman Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota 

Tanjungpinang belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari : masih banyak 

warga masyarakat di kelurahan Tanjung Unggat yang tidak mau mengikuti gotong 

royong. Tidak hanya itu masyarakat tidak memahami tentang pentingnya penataan 

pemukiman tersebut. Sehingga tidak mendukung hal tersebut, kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk berpartisipasi, mereka harus dimobilisasi, masyarakat di Kelurahan 

Tanjung unggat.  
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A B S T R A C T 

 

 Community participation in the activities of this seedy environment setup 

involving local citizens. The existence of these slums is a harbinger of strong 

symptoms of poverty, which among other things caused by the presence of an excess 

of urbanization, in those cities. Cape Unggat is one of the subdistricts of the 

Tanjungpinang dense population and fall into the category with a vast slum 31.64 

hectares. Houses in the village of Cape Unggat is not habitable, the flow of the sea 

filled with garbage, sanitation and washing amenities a bad outhouse 

 The purpose of this research is to find out the participation of the community in 

Structuring Settlements in Kelurahan Unggat Cape Town Tanjungpinang. In this 

study the author uses Descriptive types of Qualitative research. In this study 

informants amounted to 5 people. Data analysis techniques used in this research is 

descriptive qualitative data analysis techniques. 

 Based on the research results then it can be disimpulan that the participation of 

the community in Structuring Settlements in Kelurahan of Tanjung Unggat Tanjung 

Pinang City haven't gone well. It can be seen from: there are still many residents in 

the village of Tanjung Unggat who don't want to follow the mutual. Not only that the 

community does not understand the importance of structuring such a settlement. So 

as not to encourage it, the lack of awareness of the community to participate, they 

must be mobilized, the community in the village of Cape unggat. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan penataan lingkungan kumuh 

ini melibatkan warga setempat, 

seperti untuk menjaring informasi 

dari masyarakat, misalnya menjaring 

data fisik (luas rumah, luas tanah 

yang didiami warga, status tanah) 

maupun non fisik (misal: data 

kependudukan, mata pencaharian, 

besaran penghasilah setiap keluarga). 

Kemudian mengundang warga 

setempat pada tahap penyusunan 

program pelaksanaan. Untuk 

mewujudkan sebuah permukiman 

dan lingkungan impian, yang 

diperlukan bukan hanya program-

program, namun yang sangat 

dibutuhkan adalah kepedulian 

masyarakat yang cerdas dalam 

menjaga kesehatan lingkungan 

permukiman masing-masing.  

Kebersihan dan kreativitas 

masyarakat menjadi faktor utama 

dalam mewujudkan kesehatan 

lingkungan permukiman yang bersih 

dan nyaman. Mengatasi masalah 

kesehatan lingkungan permukiman 

sangatlah tidak sulit, swadaya 

masyarakat dengan hubungan 

komunitas yang sangat erat akan 

membentuk suatu institusi warga 

yang mampu menciptakan 

permukiman dan lingkungan yang 

selaras, serasi dan seimbang, dengan 

tata kelola yang baik sehingga akan 

meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakatnya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara memfasiltasi 

warga secara kolektif untuk 

mengumpulkan ide-ide kreatif dan 

alternatif terhadap persoalan 

pemukiman, semisal rehabilitasi 

kampung, penataan kampung, dll. 

Intinya adalah melibatkan warga 

terdampak dalam setiap tahapan 

proses. 

Hubungan masyarakat dalam 

penataan permukiman adalah 

lingkungan permukiman kumuh 

memberi dampak yang bersifat multi 

dimensi diantaranya dalam dimensi 

penyelenggaraan pemerintahan, 

tatanan sosial budaya, lingkungan 

fisik serta dimensi politis. Sehingga 

di butuhkan upaya penanganan 

seperti pemberdayaan dan 

penyadaran masyarakat. Isu tentang 

kawasan kumuh perkotaan menarik 

untuk dikaji karena tiga hal, yakni 

(1) berdasarkan dimensi fisik, 

kawasan kumuh mengindikasikan 

borok-borok tata ruang yang 

mengganggu keindahan kota; (2) 

berdasarkan dimensi sosial ekonomi, 

kawasan kumuh menggambarkan 

kelompok penduduk kota yang 

miskin dan terbelakang; (3) 

berdasarkan dimensi moral, kawasan 

kumuh menjadi basis kriminalitas, 

kenakalan remaja, dan perilaku 

menyimpang. Bahkan, dilihat dari 

dimensi kesehatan, kawasan kumuh 

dapat menjadi tempat penyebaran 

penyakit infeksi, terutama infeksi 

menular yang membahayakan 

penduduk kota. (Muhammad Basir : 

2012 : 1) 

Upaya penanganan 

permukiman kumuh telah diatur 

dalam Undang-undang No. 4 Tahun 

1992 tentang perumahan dan 

permukiman, yang menyatakan 

bahwa untuk mendukung 

terwujudnya lingkungan 

permukiman yang memenuhi 

persyarakatan keamanan, kesehatan, 

kenyamanan dan keandalan 

bangunan, suatu lingkungan 

permukiman yang tidak sesuai tata 

ruang, kepadatan bangunan sanggat 
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tinggi, kualitas bangunan sangat 

rendah, prasaranan lingkungan tidak 

memenuhi syarat dan rawan, yang 

dapat membahayakan kehidupan dan 

penghidupan masyarakat penghuni. 

Penanganan peremajaan 

lingkungan permukiman kumuh yang 

diatur dalam Inpres No. 5 tahun 

1990, tentang pedoman pelaksanaan 

peremajaan permukiman kumuh 

diatas tanah negara dinyatakan 

bahwa pertimbangan peremajaan 

permukiman kumuh adalah dalam 

rangka mempercepat peningkatan 

mutu kehidupan masyarakat terutama 

bagi golongan masyarakat 

berpenghasilan rendah yang 

bertempat tinggal di kawasan 

permukiman kumuh yang berada di 

atas tanah negara. 

Tingginya laju pertumbuhan 

penduduk di Kota Tanjungpinang 

yang disebabkan oleh arus urbanisasi 

di daerah rural sekitarnya serta tidak 

seimbangnya laju pertumbuhan 

penduduk dan ketersediaan lahan 

bagi pemukiman kumuh di dekat 

kota Tanjungpinang. Permasalahan 

yang kerap muncul di daerah kumuh 

diantaranya minimnya sanitasi, 

tempat pembuanagan sampah, 

drainase. Hal lainnya yang 

menyebabkan suatu daerah itu 

menjadi kumuh, kurangnya 

koordinasi diantara perangkat desa, 

kecamatan, kelurahan kepada 

pemerintah Kota Tanjungpinang.  

Pemerintah Kota 

Tanjungpinang, dibantu oleh 

Pemerintah Pusat, mengadakan 

program penataan lingkungan 

permukiman kumuh dengan 

menggunakan model pemberdayaan 

masyarakat. Pembangunan 

perumahan/ permukiman yang 

sedemikian pesatnya menyebabkan 

banyak pertumbuhan permukiman 

yang tidak teratur dan terencana 

dengan baik. Rumah berperan sangat 

penting dalam kehidupan manusia. 

Rumah menjadi tempat dimana nilai-

nilai sebuah keluarga berlangsung, 

menjadi ruang dimana manusia 

mengekspresikan cara melakoni 

kehidupan, berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang-orang 

terdekatnya. Rumah juga dijadikan 

alat untuk menampilkan citra dimana 

nilai norma dan tradisi lebih 

berpengaruh dalam citra, bentuk dan 

ruangnya. 

Adanya daerah kumuh ini 

merupakan pertanda kuatnya gejala 

kemiskinan, yang antara lain 

disebabkan oleh adanya urbanisasi 

berlebih, di kota-kota tersebut. 

Secara umum, daerah kumuh (slum 

area) diartikan sebagai suatu 

kawasan pemukiman atau pun bukan 

kawasan pemukiman yang dijadikan 

sebagai tempat tinggal yang 

bangunan-bangunannya berkondisi 

substandar atau tidak layak yang 

dihuni oleh penduduk miskin yang 

padat.  

Lingkungan pemukiman 

kumuh dapat dilihat dari berbagai 

sisi, diantaranya adalah kesesuaian 

peruntukan lahan dengan tata ruang 

untuk pemukiman, status pemilikan 

lahan, letak kedudukan lokasi 

kawasan, dan tingkat derajat 

kekumuhan. Penilaian terhadap 

tingkat derajat kekumuhan 

merupakan kriteria utama yang 

paling penting karena menyangkut 

tingkat kepadatan penduduk, jumlah 

penduduk miskin, kegiatan usaha 

atau ekonomi penduduk di sektor 

informal, kepadatan rumah atau 

bangunan, kondisi tidak layak huni, 

kondisi sarana dan prasarana 
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lingkungan, kerawanan kesehatan 

dan lingkungan, maupun tingkat 

kerawanan sosial. 

Keberadaan perumahan dan 

pemukiman di Kota Tanjungpinang 

merupakan suatu permasalahan yang 

harus segera ditangani dan dicarikan 

jalan keluarnya oleh pemerintah kota 

Tanjungpinang. Berdasarkan SK 

Wali Kota Tanjungpinang nomor 

337/2014 tentang Pemukiman 

Kumuh untuk wilayah 

Tanjungpinang seluas 150,41 hektar. 

Meliputi Pantai Impian di Kelurahan 

Kampung Baru seluas 12,6 hektar, 

Lembah Purnama di Kelurahan 

Tanjungayun Sakti seluas 5,99 

hektar, Sungai Nibung Angus di 

Kelurahan Tanjungpinang Timur 

seluas 14,6 hektar, Kelurahan 

Tanjung Unggat 31,64 hektar, 

Pelantar Sulawesi seluas 51,85 

hektar, Kampung Bugis seluas 18,92 

hektar dan Senggarang seluas 14,81 

hektar. 

Di Kelurahan Tanjung unggat 

masih ada pemukiman kumuh di 

beberapa titik yaitu Berdasarkan data 

dari PNPM Kelurahan Tanjung 

Unggat bahwa tempat pemukiman 

yang benar-benar dikategorikan 

kumuh tersebar secara cluster di 

Kelurahan Tanjung Unggat, yaitu 

sebagai berikut : 6. RW 1, Jl. 

Gudang Minyak 7. RW 2, Jl. Bigjend 

Katamso 8. RW 3, Jl. Sultan 

Mahmud 9. RW 5, Jl. Sultan 

Mahmud, Gang Kayu Are Dalam 10. 

RW 6, Jl. Sultan Mahmud, Gang 

Bluntas hal ini dkarenakan masih 

rendahnya partisipasi masyarakat 

seperti di rendahnya tingkat 

kepedulian dan kesadaran 

masyarakat terhadap perbaikan dan 

pemeliharaan lingkungan 

permukiman di kota Tanjungpinang 

dapat dilihat di Kelurahan Tanjung 

Unggat, masih banyak sampah yang 

berserakan dan menumpuk di 

lingkungan tempat tinggal mereka, 

yang jarang dibersihkan dan selokan 

yang tersumbat karena sampah. 

Bertitik tolak  pada uraian diatas, 

maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul : 

“Partisipasi Masyarakat Dalam 

Penataan Pemukiman di 

Kelurahan Tanjung Unggat Kota 

Tanjungpinang” 

 

Perumusan Masalah 

 Berdasakan dari latar belakang di 

atas maka perlu adanya perbaikan 

peningkatan kesadaran masyarakat 

agar mau berpartisispasi dalam setiap 

pembangunan yang ada. Adapun 

perumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut : “Bagaimana 

Partisipasi Masyarakat Dalam 

Penataan Pemukiman di Kelurahan 

Tanjung Unggat Kota 

Tanjungpinang?” 

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Penataan Pemukiman 

di Kelurahan Tanjung 

Unggat Kota 

Tanjungpinang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis hasil 

penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan 

pemahaman yang 

mendalam tentang 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Penataan 

Pemukiman di Kelurahan 
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Tanjung Unggat Kota 

Tanjungpinang 

b. Secara Praktis hasil 

penelitian diharapkan 

dapat dijadikan bahan 

masukan yang bagi 

instansi pemerintah, 

khususnya Pihak 

Kelurahan Tanjung 

Unggat  sebagai instansi 

yang berwenang dalam 

pembangunan di 

wilayahnya. 

 

Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah 

upaya untuk mendefinisikan atau 

membatasi ruang lingkup masalah 

penelitian sesuai dengan variable dan 

indikator yang telah ditetapkan 

berdasarkan teori yang nantinya akan 

ditetapkan untuk dapat melaksanakan 

pengukuran kegiatan di lapangan. 

Agar tidak terjadinya salah 

penafsiran dari makna-makna kata 

yang ada pada penelitian ini 

nantinya, maka peneliti akan 

membatasi definisi pada kata-kata 

yang akan dikembangkan melalui 

konsep operasional. Untuk lebih 

mempermudah menghimpun data 

yang diperlukan serta untuk 

mengukur variabel maka konsep 

yang digunakan menurut Menurut 

Mikkelsen (dalam Soetomo : 2010 : 

438 ) ada 6 tafisran makna tentang 

partisipasi : 

1. Kontribusi sukarela dari 

masyarakat kepada proyek 

tanpa ikut serta dalam 

pengambilan keputusan. Hal 

ini dapat dilihat dari indikator 

: Masyarakat terlibat dalam 

kegiatan sukarela seperti 

gotong royong 

2. Usaha membuat masyarakat 

semakin peka dalam 

meningkatkan kemauan 

menanggapi proyek-proyek 

pembangunan. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator : 

Adanya usaha yang dilakukan 

pemerintah seperti sosialisasi 

kepada masyarakat terhadap 

program yang berjalan 

3. Proses yang aktif artinya 

orang atau kelompok terkait 

pengambilan inisiatif. 

Pemantaoab dialog antara 

masyarakat dan staff dalam 

melakukan persiapan, 

pelaksanaan proyek yang 

sedang dilakukan. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator : 

masyarakat menyumbangkan 

idenya dalam pembangunan 

wilayah kelurahan Tanjung 

Unggat. 

4. Pemantapan dialog antara 

masyarakat dan staff dalam 

melakukan persiapan, 

pelaksanaan proyek yang 

sedang di lakukan. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator : 

Adanya pertemuan 

amsyarakat dengan pihak 

terkait seperti pihak 

kelurahan dalam menjalankan 

program penataan 

pemukiman kumuh di 

Kelurahan Tanjung Unggat 

5. Ketertiban sukarela 

masyarakat dalam perubahan 
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yang ditentukannya sendiri. 

Hal ini dapat dilihat dari 

indikator : Kemauan 

masyarakat untuk 

berpartisipasi tanpa adanya 

paksanaan atau tidak di 

mobilisasi. 

6. Keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunan diri 

kehidupan dan lingkungan 

mereka. Hal ini dapat dilihat 

dari indikator : Masyarakat 

mampu menjaga lingkungan 

rumahnya 

 

Metode Penelitian  

 1.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini bersifat 

penelitian  deskriptif, dimana 

penulis bersifat menguraikan dan 

memaparkan hasil penelitian 

dengan jelas dan sistematis  

tanpa menghubungkan atau 

mengkaitkan unsur-unsur yang 

lain dalam penelitian. Sejalan 

dengan pendapat Umar (2002 : 

38) mengemukakan “tujuan 

penelitian deskriptif adalah 

memaparkan atau 

mendeskripsikan hal-hal yang 

ditanyakan dalam riset, seperti : 

siapa, yang mana, kapan, di 

mana, dan mengapa.”  

 

 Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif, 

pendekatan kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan 

secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada sutau konteks 

khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

2. Lokasi Penelitian  

  Penelitian ini di lakukan 

Kelurahan Tanjung Unggat. 

Dibandingkan dengan 

pemukiman kumuh yang ada di 

Pelantar Sulawesi, kelurahan 

tanjungunggat lebih 

membutuhkan perbaikan. Karena 

Tanjung Unggat lebih banyak 

pemukiman masyarakat dan lebih 

padat, sedangkan pelantar 

Sulawesi walaupun lebih luas 

wilayahnya namun saat ini 

pelantar Sulawesi sudah baik dan 

perlahan jauh lebih baik. 

Perumahan yang ada di pelantar 

Sulawesi juga sudah lebih baik, 

dan pemukiman kumuh sudah 

berkurang. Sedangkan di 

Kelurahan Tanjung Unggat 

hingga saat ini pemukiman 

kumuh bukannya semakin sedikit 

tetapi semakin meluas. 

3. Informan 
 Informan dalam penelitian ini 

adalah Informan adalah objek 

penting dalam sebuah penelitian. 

Informan adalah orang-orang dalam 

latar penelitian yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. 

Oleh sebab itu kita sangat 

membutuhkan Informan. tanpa 

seorang Informan kita tidak mungkin 

mendapatkan hasil atau inti dari 

sebuah penelitian. Informan juga 

harus berbentuk adjective, itu 

dikarenakan akan mempengaruhi 

valid atau tidaknya data yang kita 

teliti, dan hal itu pun mempengaruhi 

ke absahan data yang kita teliti. 

Informan dalam penelitian ini adalah 
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1 orang tokoh masyarakat, 1 orang 

pengurus PNPM, dan 1 orang Lurah, 

1 orang kepala seksi kebersihan pada 

Dinas Tata Kota Kebersihan 

Pertamanan dan Pemakaman Kota 

Tanjungpinang . 

4.  Sumber dan Jenis Data 

   a.  Data Primer 

 Data primer diperoleh secara 

langsung dari responden di 

lapangan melalui wawancara 

yang bertujuan untuk 

mendapatkan jawaban penelitian 

yang berhubungan dengan 

masalah yaitu Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penataan 

Pemukiman Di Kelurahan 

Tanjung Unggat Kota 

Tanjungpinang. 

 b.  Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan 

data pendukung yang diperoleh 

dari buku-buku literatur yang ada 

hubungannya dengan  masalah,  

dan  dokumentasi yang meliputi : 

data karakteristik pegawai, lokasi 

penelitian, struktur organisasi, 

yang terdata pada Kantor 

Kelurahan Tanjung Unggat. 

 5.  Teknik dan Alat 

Pengumpulan Data 

  Adapun alat pengumpulan 

data yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah  

a. Observasi, yakni peneliti 

mengadakan pengamatan 

langsung ke lokasi 

penelitian untuk melihat 

secara dekat tentang 

pelaksanaan pengawasan 

pembayaran pajak bumi 

dan bangunan pada 

Kelurahan Tanjung 

Unggat.  Sesuai dengan  

pendapat Umar (2002 :  

90) yaitu teknik ini 

menuntut adanya 

pengamatan dari si periset 

terhadap obyek risetnya. 

Alat yang digunakan 

daftar checklist dan 

catatan harian mengenai 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Penataan 

Pemukiman Di Kelurahan 

Tanjung Unggat Kota 

Tanjungpinang 

b. Wawancara yakni peneliti 

akan memberikan 

wawancara kepada 

informan berupa butir-

butir pertanyaan untuk 

dijawab guna 

mendapatkan informasi 

tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Penataan Pemukiman Di 

Kelurahan Tanjung 

Unggat Kota 

Tanjungpinang.  Adapun 

alat yang dipergunakan 

yakni pedoman 

wawancara. 

Teknik Analisis Data 

 Menurut Patilima (2007 : 88) 

menyebutkan bahwa pada 

analisa data kualitatif,  peneliti 

membangun kata-kata dari hasil 

wawancara atau pengamatan 

terhadap data  yang  dibutuhkan 

untuk dideskripsikan dan 

dirangkum.  Data yang diperoleh 

dihimpun menurut jenis dan 

kelompoknya, maka selanjutnya 

dilaksanakan pengolahan dan 
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analisis data yang dilakukan 

dengan cara deskriptif, yaitu 

mengemukakan masalah 

menurut apa adanya.    

 

LANDASAN TEORITIS 

1. Pemerintah 

Osborne dan Gaebler 

(terjemahan Rasyid, 2000 : 192) 

bahkan menyatakan bahwa  

pemerintah yang demokratis lahir 

untuk melayani warganya dan karena 

itulah  tugas pemerintah adalah 

mencari cara untuk menyenangkan 

warganya.  Dengan demikian 

lahirnya pemerintahan memberikan 

pemahaman bahwa  kehadiran suatu 

pemerintahan merupakan manifestasi 

dari kehendak masyarakat  yang 

bertujuan untuk berbuat baik bagi 

kepentingan masyarakat, bahkan Van  

Poelje (dalam Hamdi, 1999 : 52) 

menegaskan bahwa pemerintahan 

dapat  dipandang sebagai suatu ilmu 

yaitu yang mengajarkan bagaimana 

cara terbaik  dalam mengarahkan dan 

memimpin pelayanan umum. 

Definisi ini menggambarkan 

bahwa pemerintahan sebagai suatu 

ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama 

yaitu : pertama, masalah bagaimana 

sebaiknya pelayanan umum dikelola, 

jadi termasuk seluruh permasalahan 

pelayanan umum, dilihat dan 

dimengerti dari sudut kemanusiaan; 

kedua, masalah bagaimana sebaiknya 

memimpin pelayanan umum, jadi 

tidak hanya mencakup masalah 

pendekatan yaitu bagaimana 

sebaiknya mendekati masyarakat 

oleh para pengurus, dengan 

pendekatan terbaik, masalah 

hubungan antara birokrasi dengan 

masyarakat, masalah keterbukaan 

juga keterbukaan yang aktif dalam 

hubungan masyarakat, permasalahan 

psikologi sosial dan sebagainya.  

Uraian tersebut menjelaskan 

juga bahwa suatu pemerintahan hadir 

karena adanya suatu komitmen 

bersama yang terjadi antara 

pemerintahan hadir Karena adanya 

suatu komitmen bersama yang terjadi 

antara pemerintah dengan rakyatnya 

sebagai pihak yang diperintah dalam 

suatu posisi dan peran, yang mana 

komitmen tersebut hanya dapat 

dipegang apabila rakyat dapat 

merasa bahwa pemerintah itu 

memang diperlukan untuk 

melindungi, memberdayakan  dan 

mensejahterakan rakyat. Ndraha 

(2000 : 70) mengatakan bahwa 

pemerintah memegang 

pertanggungjawaban atas 

kepentingan rakyat. Lebih lanjut 

Ndraha juga mengatakan bahwa 

pemerintah adalah semua beban yang 

memproduksi, mendistribusikan, 

atau menjual alat pemenuhan 

kebutuhan masyarakat berbentuk  

jasa publik dan layanan civil. Sejalan 

dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 

1995 : 101) menyebutkan bahwa: 

Tugas pemerintahan adalah untuk 

melayani dan mengatur masyarakat. 

 Pendapat lain dikemukakan 

oleh Rasyid (2000 : 13) yang 

menyebutkan  secara umum tugas-

tugas pokok pemerintahan 

mencakup:  

1. menjamin keamanan negara 

dari segala kemungkinan 

serangan  dari luar, dan 

menjaga agar tidak terjadi 

pemberontakan dari dalam 

yang dapat menggulingkan 

pemerintahan yang sah 

melalui 
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2. cara-cara  kekerasan.  

 menjamin diterapkannya 

perlakuan yang adil kepada 

setiap warga  masyarakat 

tanpa membedakan status 

apapun yang 

melatarbelakangi keberadaan 

mereka.  

3. melakukan pekerjaan umum 

dan memberikan pelayanan 

dalam bidang-bidang yang 

tidak mungkin dikerjakan 

oleh lembaga non 

pemerintahan, atau yang akan 

lebih baik jika dikerjakan 

oleh pemerintah.  

4. melakukan upaya-upaya 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial: 

membantu orang miskin dan 

memelihara orang cacat, 

jompo dan anak terlantar: 

menampung serta 

menyalurkan para 

gelandangan ke sektor 

kegiatan yang produktif, dan 

semacamnya.  

5. menerapkan kebijakan 

ekonomi yang 

menguntungkan masyarakat 

luas, seperti mengendalikan 

laju inflasi, mendorong 

penciptaan lapangan kerja 

baru, memajukan 

perdagangan domestik dan 

antar bangsa, serta kebijakan 

lain yang secara langsung 

menjamin peningkatan 

ketahanan ekonomi negara 

dan masyarakat.  

6. menerapkan kebijakan untuk 

memelihara sumber daya 

alam dan  lingkungan hidup 

hidup, seperti air, tanah dan 

hutan.  

 Untuk menjaga kesejahteraan 

masyarakat maka pemerintah 

diharapkan  membuat sebuah 

regulasi untuk mengatur kehidupan 

masyarakat. Salah satunya adalah 

dalam pengelolaan sampah. Sampah 

harus dikelola dengan baik dengan 

aturan-aturan yang sesuai agar tidak 

menjadi permasalahan dalam 

kehidupan masyarakat. Pemerintah 

harus berfungsi sebagai pembuat 

peraturan yang akan mengikat 

warganya. selain membuat, 

pemerintah juga harus 

mensosialisasikan, menegakkan dan 

mengawasi pelaksanaan peraturan 

tersebut.  Dari pendapat yang 

dikemukakan rasyid tersebut jelas 

bahwa salah satu tugas pokok 

pemerintahan adalah menerapkan 

kebijakan untuk memelihara 

lingkungan hidup, dimana dalam hal 

ini instansi pemerintahan. 

 

2.  Pemukiman Kumuh 

Kawasan kumuh umumnya 

dikaitkan dengan tingkat kemiskinan 

dan pengangguran tinggi. Kawasan 

kumuh dapat pula menjadi sumber 

masalah sosial seperti kejahatan, 

obat-obat terlarang dan minuman 

keras serta di berbagai wilayah, 

kawasan kumuh juga menjadi pusat 

masalah kesehatan karena kondisinya 

yang tidak higienis. Ciri lain 

permukiman kumuh adalah tingkat 

kepadatan yang tinggi dan kurangnya 

akses ke fasilitas umum dan sosial. 

Status permukiman kumuh seringkali 

tidak jelas, baik dari status 
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administrasi dan hukum tanah, 

maupun kesesuaian dengan rencana 

tata ruang kota. Terkait status hukum 

atas tanah, biasanya hal ini yang 

membedakan permukiman kumuh 

(slum) dengan pemukiman liar 

(squatter). 

Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2011 Tentang Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman dijelaskan 

gara bertanggung jawab melindungi 

segenap bangsa Indonesia melalui 

penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman agar 

masyarakat mampu bertempat 

tinggal serta menghuni rumah yang 

layak dan terjangkau di dalam 

perumahan yang sehat, aman, 

harmonis, dan berkelanjutan di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Pemerintah perlu lebih 

berperan dalam menyediakan dan 

memberikan kemudahan dan bantuan 

perumahan dan kawasan 

permukiman bagi masyarakat 

melalui penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman yang 

berbasis kawasan serta keswadayaan 

masyarakat sehingga merupakan satu 

kesatuan fungsional dalam wujud 

tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, 

dan sosial budaya yang mampu 

menjamin kelestarian lingkungan 

hidup sejalan dengan semangat 

demokrasi, otonomi daerah, dan 

keterbukaan dalam tatanan 

kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

Kemudian dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 88 Tahun 2014 Tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan 

Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman menjelaskan bahwa 

pembinaan Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman adalah upaya yang 

dilakukan oleh Menteri, gubernur, 

dan bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya, untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan 

permukiman. 

Pengaturan Pembinaan 

Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman akan 

memberikan kemudahan dalam 

mewujudkan penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan 

permukiman melalui peningkatan 

kapasitas terkait sumber daya 

manusia, prasarana dan sarana, 

kelembagaan, dan pendanaan dengan 

mengikutsertakan peran pemangku 

kepentingan di bidang perumahan 

dan kawasan permukiman, antara 

lain kalangan pelaku pembangunan, 

perbankan, profesional, akademisi, 

maupun masyarakat. Hal ini akan 

menciptakan keseimbangan dalam 

penyusunan, pelaksanaan, maupun 

pengawasan kebijakan yang dibuat 

oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah sehingga mewujudkan 

manajemen pemerintahan yang kuat 

dengan berpedoman pada tata 

pemerintahan yang baik. 

Masrun (2009 : 1) 

memaparkan bahwa permukiman 

kumuh mengacu pada aspek 

lingkungan hunian atau komunitas. 

Permukiman kumuh dapat diartikan 

sebagai suatu lingkungan 

permukiman yang telah mengalami 

penurunan kualitas atau memburuk 

baik secara fisik, sosial ekonomi 

maupun sosial budaya, yang tidak 

mungkin dicapainya kehidupan yang 

layak bagi penghuninya, bahkan 

dapat pula dikatakan bahwa para 

penghuninya benar-benar dalam 
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lingkungan yang sangat 

membahanyakan kehidupannya. 

Pada umumnya permukiman kumuh 

memiliki ciriciri tingkat kepadatan 

penduduk yang sangat rendah, tidak 

memadainya kondisi sarana dan 

prasarana dasar, seperti halnya air 

bersih, jalan, drainase, sanitasi, 

listrik, fasilitas pendidikan, ruang 

terbuka / rekreasi, fasilitas pelayanan 

kesehatan dan perbelanjaan. 

Menurut Sinulingga (2005: 

15) ciri-ciri kampung/permukiman 

kumuh terdiri dari :  

1. Penduduk sangat padat antara 

250-400 jiwa/Ha. Pendapat 

para ahli perkotaan 

menyatakan bahwa apabila 

kepadatan suatu kawasan 

telah mencapai 80 jiwa/Ha 

maka timbul masalah akibat 

kepadatan ini, antara 

perumahan yang dibangun 

tidak mungkin lagi memiliki 

persyaratan fisiologis, 

psikologis dan perlindungan 

terhadap penyakit.  

2. Jalan-jalan sempit dapat 

dilalui oleh kendaraan roda 

empat, karena sempitnya, 

kadang-kadang jalan ini 

sudah tersembunyi dibalik 

atap-atap rumah yang sudah 

bersinggungan satu sama 

lain.  

3. Fasilitas drainase sangat tidak 

memadai, dan malahan biasa 

terdapat jalanjalan tanpa 

drainase, sehingga apabila 

hujan kawasan ini dengan 

mudah akan tergenang oleh 

air.  

4. Fasilitas pembuangan air 

kotor/tinja sangat minim 

sekali. Ada diantaranya yang 

langsung membuang tinjanya 

ke saluran yang dekat dengan 

rumah.  

5. Fasilitas penyediaan air 

bersih sangat minim, 

memanfaatkan air sumur 

dangkal, air hujan atau 

membeli secara kalengan.  

6. Tata bangunan sangat tidak 

teratur dan bangunan-

bangunan pada umunya tidak 

permanen dan malahan 

banyak sangat darurat.  

7. Pemilikan hak atas lahan 

sering legal, artinya status 

tanahnya masih merupakan 

tanah negara dan para 

pemilik tidak memiliki status 

apa-apa. 

3. Partisipasi masyarakat 

Perencanaan dengan 

pendekatan partisipatif menurut 

Samsura (2003:13) dianggap sebagai 

strategi pembangunan dan penentuan 

keputusan publik, sangat tergantung 

pada kesadaran masyarakat untuk 

mau melibatkan diri dalam 

pembangunan. Pengikutsertaan 

masyarakat dalam proses 

perencanaan, dianggap sebagai salah 

satu cara yang efektif untuk 

menampung dan mengakomodasi 

berbagai kepentingan masyarakat. 

Dengan kata lain, upaya 

pengikutsertaan masyarakat yang 

terwujud dalam perencanaan 

partisipatif, dapat membawa 

keuntungan substantif dimana 

keputusan publik yang diambil akan 
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lebih efektif, disamping akan 

memberi sebuah rasa kepuasan dan 

dukungan publik yang cukup kuat 

terhadap suatu proses pembangunan.  

Dengan demikian 

keterlibatan masyarakat dalam proses 

penentuan kebijakan publik, 

memberikan nilai strategis bagi 

masyarakat itu sendiri dan menjadi 

salah satu syarat penting dalam 

upaya pembangunan yang 

dilaksanakan. Uphoff dalam Endang 

(2003:37) mengatakan bahwa 

partisipasi pembangunan dapat 

dilakukan melalui keikutsertaan 

masyarakat dalam memberikan 

kontribusi guna menunjang 

pelaksanaan pembangunan yang 

berwujud tenaga, uang, barang 

material, ataupun informasi yang 

berguna bagi pelaksanaan 

pembangunan. 

Keterpaduan antara 

pemerintah dan masyarakat dalam 

proses perencanaan sangat 

menentukan dalam merumuskan, 

melakukan pemilihan dan penilaian 

terhadap berbagai alternatif kegiatan 

yang ditetapkan. Hal ini berarti 

bahwa adanya kerjasama yang baik 

memberikan makna dalam 

perencanaan suatu pembangunan 

tidak dilakukan oleh sepihak, dan 

atas dasar tersebut masyarakat 

mempunyai hak dan wewenang 

untuk ikut serta dalam 

merencanakan, melaksanakan, 

melestarikan dan mengembangkan 

pembangunan. 

Sztompka (2007:65) 

menyatakan bahwa manusia ada 

setiap saat dari masa lalu ke masa 

mendatang. Masyarakat bukan 

sebuah kesatuan fisik (entity), tetapi 

seperangkat proses yang saling 

terkait bertingkat ganda. 

Kehadirannya justru melaui fase 

antara apa yang telah terjadi dan apa 

yang akan terjadi. Dalam masyarakat 

kini terkandung pengaruh, bekas, dan 

jiplakan masa lalu serta bibit dan 

potensi untuk masa depan. Sifat 

berprosesnya masyarakat secara 

tersirat berarti bahwa fase 

sebelumnya berhubungan sebab-

akibat dengan fase kini dan fase kini 

merupakan persyaratan sebabakibat 

yang menentukan fase berikutnya.  

Keterlibatan aktif atau 

partisipasi masyarakat tersebut dapat 

berarti keterlibatan dalam proses 

penentuan arah, strategi dan 

kebijaksanaan pembangunan yang 

dilakukan pemerintah. Hal ini 

terutama berlangsung dalam proses 

politik tetapi juga dalam proses 

hubungan sosial antara kelompok-

kelompok kepentingan dalam 

masyarakat. Hal ini dapat berupa 

sumbangan mobilisasi 

sumbersumber pembiayaan 

pembangunan kegiatan produktif 

yang serasi, pengawasan sosial atas 

jalannya pembangunan dan lain-lain. 

Pada pokoknya kegiatan masyarakat 

yang mendukung peningkatan 

tabungan dan investasi, dan dengan 

demikian pembentukan modal. 

Ketiga, adalah keterlibatan dalam 

memetik hasil dan manfaat 

pembangunan secara berkeadilan. 

Bagian-bagian daerah ataupun 

golongan-golongan masyarakat 

tertentu dapat ditingkatkan 

keterlibatannya dalam bentuk 

kegiatan produktif mereka melalui 

perluasan kesempatankesempatan 

dan pembinaan tertentu. 

Siregar (2001:19) 

menyatakan bahwa partisipasi dapat 

dilihat dalam berbagai pandangan. 

Pertama, kontribusi nyata secara 
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sukarela dari komunitas terhadap 

suatu program untuk masyarakat, 

keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembuatan keputusan dan dalam 

implementasi program serta 

menikmati bersama keuntungan-

keuntungan dari program 

pembangunan. Keterlibatan 

masyarakat dalam mengevaluasi 

program, suatu proses aktif, dimana 

rakyat dari suatu komunitas 

mengambil inisiatif dan menyatakan 

dengan tegas otonomi mereka. 

Kedua, meningkatkan kontrol 

terhadap sumber daya dan mengatur 

lembaga-lembaga dalam situasi 

sosial yang ada. Untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat, maka 

keterlibatan masyarakat dalam 

berbagai program dalam 

pembangunan terutama menyangkut 

pengambilan keputusan 

pembangunan dalam tingkat 

komunitas sangat penting. 

Lain halnya dengan Rush dan 

Althoff (2002:129) adanya hierarki 

mencakup seluruh jajaran partisipasi 

politik dan untuk dapat diterapkan 

pada semua tipe sistem politik. 

Adalah penting juga untuk kita sadari 

bahwa partisipasi pada satu tingkatan 

hierarki tidak merupakan prasyarat 

bagi partisipasi pada suatu tingkatan 

yang lebih tinggi, walaupun mungkin 

hal ini berlaku bagi tipe-tipe 

partisipasi tertentu. Pada puncak 

hierarki terdapat orang-orang yang 

menduduki berbagai macam jabatan 

dalam sistem politik, baik pemegang-

pemegang jabatan politik maupun 

anggota-anggota birokrasi pada 

berbagai tingkatan.  Menurut Kaho 

(2002:40), partisipasi masyarakat 

dapat terjadi pada empat tahap yaitu : 

1. Partisipasi dalam proses 

pembuatan keputusan.  

2. Partisipasi dalam bentuk 

pelaksanaan.  

3. Partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil. 

4. Partisipasi dalam 

mengevaluasi.  

Lebih rinci Cohen dan 

Uphoff dalam Dwiningrum 

(2011:61) membedakan partisipasi 

menjadi empat jenis yaitu pertama, 

partisipasi dalam pengambilan 

keputusan. Kedua, partisipasi dalam 

pelaksanaan. Ketiga, partisipasi 

dalam pengambilan manfaat. Dan 

keempat, partisipasi dalam evaluasi. 

Pertama, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Partisipasi 

ini terutama berkaitan dengan 

penentuan alternatif dengan 

masyarakat yang berkaitan dengan 

gagasan atau ide yang menyangkut 

kepentingan bersama. Dalam 

partisipasi ini masyarakat menuntut 

untuk ikut menentukan arah dan 

orientasi pembangunan. Wujud dari 

partisipasi ini antara lain seperti 

kehadiran rapat, diskusi, sumbangan 

pemikiran, tanggapan atau penolakan 

terhadap program yang ditawarkan. 

Kedua, partisipasi dalam 

pelaksanaan suatu program meliputi: 

menggerakkan sumber daya, dana, 

kegiatan administrasi, koordinasi dan 

penjabaran program. Ketiga, 

partisipasi dalam pengambilan 

manfaat. Partisipasi ini tidak lepas 

dari hasil pelaksanaan. 

 

Menurut Mikkelsen (dalam 

Soetomo : 2010 : 438 ) ada 6 tafisran 

makna tentang partisipasi : 

1. Kontribusi sukarela dari 

masyarakat kepada proyek 
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tanpa ikut serta dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Usaha membuat masyarakat 

semakin peka dalam 

meningkatkan kemauan 

menanggapi proyek-proyek 

pembangunan 

3. Proses yang aktif artinya 

orang atau kelompok terkait 

pengambilan inisiatif. 

Pemantaoab dialog antara 

masyarakat dan staff dalam 

melakukan persiapan, 

pelaksanaan proyek yang 

sedang dilakukan. 

4. Ketertiban sukarela 

masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukannya sendiri. 

5. Keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunan diri 

kehidupan dan lingkungan 

mereka. 

Partisipasi merupakan gagasan 

kunci untuk psikologi sosial. 

Partisipasi melibatkan kesadaran 

individu dan sosial. Tugas utama 

konsep partisipasi ialah 

mencerminkan dan membuat 

teorisasi komunitas. Penulis 

berpendapat bahwa partisipasi 

merupakan kunci dari konstituen 

komunitas yang berlaku. Masyarakat 

dan partisipasi secara intrinsik 

memiliki keterkaitan dan penulis 

perlu membahas dua konsep dalam 

kaitannya dengan lain. 

Menurut Davis (dalam 

Lendriyono, 2007:71), Partisipasi 

masyarakat merupakan peristiwa 

psikologis yang mencakup 

keterlibatan mental dan emosional. 

Dalam hal ini masyarakat diharapkan 

dapat mengamati, memilih, 

menafsirkan, memahami berbagai 

jenis informasi yang diterimanya 

untuk kemudian dilaksanakan dalam 

bentuk tindakan/action. Bentuk 

partisipasi menurut Effendi yang 

dikutip oleh Siti Irene Astuti D 

(2011:58), terbagi atas : 

1) Pertisipasi vertikal adalah suatu 

bentuk kondisi tertentu dalam 

masyarakat yang 

terlibat didalamnya atau 

mengambil bagian dalam suatu 

program pihak lain, dalam 

hubungan mana masyarakat 

berada sebagai posisi bawahan. 

2)  Partisipasi horizontal adalah 

dimana masyarakat tidak mustahil 

untuk mempunyai prakarsa 

dimana setiap anggota/kelompok 

masyarakat berpatisipasi secara 

horizontal antara satu dengan 

lainnya, baik dalam melakukan 

usaha bersama, maupun dalam 

ragka melakukan kegiatan dengan 

pihak lain. Menurut Effendi 

sendiri, tentu saja partisipasi 

seperti ini merupakan tanda 

perrmulaan tumbuhnya 

masyarakat yang mampu 

berkembang secara mandiri. 

Adapun prinsip-prinsip 

partisipasi tersebut, sebagaiman 

tertuan dalam Panduan Pelaksanaan 

Pendekatan Partisipatif yang disusun 

oleh Departement of International 

Development (DFID) (dalam 

Monique Suumampouw 2004:106-

1007) adalah : 

1. Cakupan. Semua orang atau 

wakil-wakil dari semua kelompok 

yang terkena dampak dari hasil-

hasil suatu keputusan atau suatu 
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proses proyek pembangunan. 

2. Transparansi. Semua pihak harus 

dapat menumbuh kembangkan 

komunikasi dan iklim 

berkomunikasi terbuka dan 

kondusif sehingga menimbulkan 

dialog 

3. Kesetaraan Tanggung Jawab. 

Berbagai piahak mempunyai 

tanggung jawab 

yang jelas dalam setiap proses 

karena adanya kesetaraan 

kewenangan dan keterlibatannya 

dalam proses pengambilan 

keputusan dan langkah-langkah 

selanjutnya. 

4. Kerjasama. Diperlukan adnya 

kerjasama berbagai pihak yang 

terlibat untuk saling berbagi 

kelebihan guna mengurangi 

berbagai kelemahan yang ada, 

khususnya yang berkaitan dengan 

kemampuan sumber daya 

manusia. 

5. Pemberdayaan (Empowerment). 

Keterlibatan berbagai pihak tidak 

lepas dari 

segala kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki setiap pihak, 

sehingga melalui keterlibatan aktif 

dalam proses kegiatan, terjadi 

suatu proses saling belajar dan 

saling memberdayakan satu sama 

lain. 

6. Kesetaraan Kewenangan (Sharing 

Power/Equal Powership). 

Berbagai pihak yang terlibat harus 

dapat menyeimbangkan distribusi 

kewenangan dan kekuasaan untuk 

menghindari terjainya dominasi. 

7. Kesetaraan Tanggung jawab 

(Sharing Responbility). Berbagai 

pihak mempunyai tanggung jawab 

yang jelas dalam setiap proses 

karena adanaya kesetaraan 

kewenangan (sharing power) dan 

keterlibatannya dalam proses 

pengambilan keputusan dan 

langkah-langkah selanjutnya. 

Aguste Comte dalam Basrowi 

(2005:39) mengatakan bahwa 

masyarakat merupakan kelompok-

kelompok makhluk hidup dengan 

realitas-realitas baru yang 

berkembang menurut pola 

perkembangan yang tersendiri. 

Menurut Isbandi (2007:27) 

partisipasi masyarakat adalah 

keikutsertaan masyarakat dalam 

proses pengidentifikasian masalah 

dan potensi yang ada di masyarakat, 

pemilihan dan pengambilan 

keputusan tentang alternatif solusi 

untuk menangani masalah, 

pelaksanaan upaya mengatasi 

masalah, dan keterlibatan masyarakat 

dalam proses mengevaluasi 

perubahan yang terjadi. Tilaar, ( 

2009: 287 ) mengungkapkan 

partisipasi adalah sebagai wujud dari 

keinginan untuk mengembangkan 

demokrasi melalui proses 

disentralisasi di mana diupayakan 

antara lain perlunya perencanaan dari 

bawah ( bottom-up ) dengan 

mengikutsertakan masyarakat dalam 

proses perencanaan dan 

pembangunan masyarakatnya 

Menurut Riwu Kaho 

(2002:127) terdapat empat jenjang 

dalam partisipasi masyarakat : 

1. Partisipasi dalam pembuatan 

keputusan 

Setiap penyelenggaraan, terutama 

dalam kehidupan bersama, 
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masyarakat pasti melewati tahap 

penentuan kebijaksanaan. 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan 

Hal ini menegaskan bahwa 

partisipasi dalam pembangunan ini 

dapat dilakukan melalui 

keikutsertaan masyarakat dalam 

memberikan kontribusi guna 

menunjang pelaksanaan 

pembangunan yang berwujud 

tenaga, uang, barang material, 

ataupun informasi berguna bagi 

pelaksanaan pembangunan. 

3. Partisipasi dalam pemanfaatan 

hasil 

Anggota masyarakat berhak untuk 

berpartisipasi dalam menikmati 

setiap usaha bersama yang ada. 

Demikian pula dengan 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, rakyat atau masyarakat 

harus dapat menikmati hasilnya 

secara adil. Sedangkan norma-

norma yang dapat dijadikan 

ukuran dapat berupa norma hukum 

(peraturan perundang-undangan), 

ataupun berupa nilai-nilai etika 

dan moral keagamaan. Partisipasi 

dalam menikmati hasil dapat 

dilihat dari tiga segi, yaitu dari 

aspek manfaat materialnya 

(Material benefit), manfaat 

sosialnya (Social benefit), dan 

manfaat pribadi (Personal benefit). 

4. Partisipasi dalam evaluasi 

Sudah sepantasnya masyarakat 

diberi kesempatan menilai hasil 

yang telah dicapai. Sikap ikut 

memelihara dan melestarikan 

hasil yang telah dicapai, dapat 

dilihat dari indikasi adanya 

dukungan positif anggota 

masyarakat terhadap apa yang 

dihasilkan. 

Partisipasi masyarakat 

merupakan suatu bentuk peran serta 

atau keterlibatan masyarakat dalam 

program pembangunan.Partisipasi 

masyarakat ini menunjukkan bahwa 

masyarakat merasa terlibat dan 

merasa bagian dari pembangunan. 

Hal ini akan sangat berdampak 

positif terhadap keberhasilan 

pelaksanaan suatu program 

pembangunan (Soetomo, 2010:24) 

mengatakan bahwa pembangunan 

pada dasarnya merupakan proses 

perubahan sikap dan perilaku. 

Partisipasi masyarakat yang semakin 

meningkat baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif merupakan salah 

satu perwujudan dari perubahan sikap 

dan prilaku tersebut. Ada enam 

tafsiran dan makna berbeda tentang 

partisipasi yaitu:  

1. Partisipasi adalah 

kontribusi sukarela dari 

masyarakat dalam suatu 

proyek pembangunan, 

tetapi mereka tidak ikut 

terlibat dalam 

pemgambilan keputusan.  

2. Partisipasi adalah proses 

untuk membuat 

masyarakat menjadi lebih 

peka untuk meningkatkan 

kemauan menerima dan 

kemampuan untuk 

menanggapi proyek 

pembangunan.  

3. Partisipasi adalah suatu 

proses aktif, yang 

bermakna bahwa orang 

ataupun kelompok terkait 

mengambil inisiatif dan 

menggunakan 
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kebebasannya untuk 

melakukan sesuatu. 

Menurut Koentjaraningrat yang 

di kutip oleh Khairuddin (2005:148) 

pola partisipasi masyarakat dalam 

rangka melaksanakan pembangunan 

dapat dibagi ke dalam beberapa pola 

sebagaimana berikut ini : 

1. Partisipasi Masyarakat dalam 

Perencanaan Pembangunan. 

Perasaan terlibat dalam 

perencanaan pembangunan harus 

ditumbuhkan, keterlibatan 

masyarakat dalam proses 

perencanaan akan menumbuhkan 

kepercayaan kepada diri sendiri 

terhadap apa yang dibangun. 

2. Partisipasi Masyarakat dalam 

Pelaksanaan Pembangunan. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, 

terutama pada program fisik yang 

telah direncanakan bersama, tentu 

membutuhkan keterlibatan ddari 

segenap masyarkat, karena 

walaupun rencana telah disusun 

dengan baik tanpa ada dukungan 

dalam pelaksanaannya, maka 

pembangunan itu juga tidak akan 

berjalan dengan baik. 

3. Partisipasi dalam Memelihara dan 

Memanfaatkan Hasil 

Pembangunan. 

Partisipasi masyarakat dapat 

tumbuh apabila mereka telah 

dapat menikmati atau memperoleh 

manfaat dari pembangunan yang 

dijalankan, maka dengan 

sendirinya tentu diperlukan usaha 

melaksanakan pembangunan yang 

memberi manfaat bagi masyarakat 

yang bersangkutan. 

Menurut Schiller dan Antlov 

yang dikutip oleh Hetifah ( 2003:152 

), ada beberapa tujuan partisipasi : 

(1) Menciptakan Visi Bersama, ( 2 ) 

Membangunan Rencana, (3) 

Mengumpulkan Gagasan, (4) 

Menentukan Prioritas atau Membuat 

Pilihan, (5) Menjaring Aspirasi atau 

Masukan, dan (6)  Mengumpulkan 

Informasi atau Analisis Situasi. 

1. Menciptakan Visi Bersama 

Merumuskan misi dan mandat 

serta nilai-nilai yang dianut atau 

menjadi dasar suatu organisasi 

serta visi itu kedepan. Tujuannya 

adalah untuk menyajikan 

kebenaran yang definit, tapi lebih 

untuk menstimulasi debat dan 

bagaimana mempengaruhi ke 

masa depan. 

2. Membangun Rencana 

Setelah melakukan perumusan 

visi bersama dalam rangka 

menentukan tujuan spesifik yang 

ingin dicapai, maka dengan bekal 

itu dapat segera dibuat suatu 

proses lanjutan untuk membangun 

rencana. 

3. Mengumpulkan Gagasan 

Di lakukan dengan cara lisan 

maupun tertulis, dengan maksud 

mengumpulkan sebanyak 

mungkin gagasan dari semua 

orang yang menjadi peserta proses 

partisipasi. 

4. Menentukan Prioritas/Membuat 

Pilihan 

Bertujuan untuk mengorganisir 

berbagai ide yang muncul dalam 

proses partisipasi dengan 

memanfaatkan metode kuantitatif. 

5. Menjaring Aspirasi/Masukan 

Bertujuan untuk pertukaran 

informasi, gagasan dan 

kepedulian tentang suatu isu atau 

rencana antar pemerintah, 

perencanaan dengan masyarakat. 

Melalui proses ini masyarakat 
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memperoleh kesempatan untuk 

mempengaruhi perumusan 

kebijakan, memberikan alternatif 

desain, pilihan investasi beserta 

pengelolanya. 

6. Mengumpulkan 

Informasi/Analisis Situasi 

Bertujuan untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan peluang serta 

bagaimana mengoptimalkan 

kelemahan dan ancaman untuk 

mempermudah merumuskan 

langkah - langkah untuk 

mengatasinya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat adalah jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, 

tingkat pendapatan dan mata 

pencaharian.  

a. Jenis Kelamin  

Partisipasi yang diberikan 

oleh seorang pria akan 

berbeda dengan partisipasi 

yang diberikan oleh seorang 

wanita. Hal ini disebabkan 

karena adanya sistem 

pelapisan sosial yang 

terbentuk dalam masyarakat 

yang membedakan 

kedudukan dan derajat antara 

pria dan wanita, sehingga 

menimbulkan perbedaan-

perbedaan hak dan 

kewajiban. 

b. Usia  

Dalam masyarakat terdapat 

perbedaan kedudukan dan 

derajat atas dasar senioritas, 

sehingga memunculkan 

golongan tua dan golongan 

muda yang berbeda-beda 

dalam hal-hal tertentu, 

misalnya menyalurkan 

pendapat dan mengambil 

keputusan.  

c. Tingkat Pendidikan  

Faktor pendidikan 

mempengaruhi dalam 

berpartisipasi karena dengan 

latar belakang pendidikan 

yang diperoleh, seseorang 

lebih mudah berkomunikasi 

dengan orang luar dan cepat 

tanggap terhadap inovasi.  

d. Tingkat Penghasilan  

Besarnya tingkat penghasilan 

akan memberi peluang lebih 

besar bagi masyarakat untuk 

berperan serta. Tingkat 

pendapatan ini 

mempengaruhi kemampuan 

finansial masyarakat untuk 

berinvestasi.  

e. Mata Pencaharian  

Jenis pekerjaan seseorang 

akan menentukan tingkat 

penghasilan dan 

mempengaruhi waktu luang 

seseorang yang dapat 

digunakan dalam 

berpartisipasi, misalnya 

menghadiri pertemuan-

pertemuan.  

Dalam hal lain, Ndraha (2000:18) 

mengutarakan bahwa dalam keadaan 

dan unsur penting penting timbulnya 

partisipasi masyarakat pada 

pelaksanaan kegiatan pembangunan 

atau kebijaksanaan daerah, maka 

paling tidak terdapat beberapa faktor 

dasar yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi itu, antara lain :  

1. Proses penentuan rencana 

(pembuatan keputusan) yang 

akomodatif terhadap aspirasi 

masyarakat. Unsur 

akomodatif ini juga 

diwujudkan pada 

kemanfaatan yang akan 
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diterima masyarakat dari 

pelaksanaan kegiatan itu.  

2. Adanya kesadaran, yaitu 

sejumlah sikap, perilaku dan 

pola sikap yang didasarkan 

pada pengetahuan akan 

manfaat atau juga oleh 

sejumlah nilai yang menuntut 

seseorang melaksanakan 

kegiatan yang ditetapkan. Hal 

ini berkaitan dengan 

kebudayaan ataupun 

kebudayaan politik, yaitu 

kebudayaan yang 

berhubungan dengan 

perumusan rencana 

(keputusan) dan pelaksanaan 

keputusan-keputusan yang 

mengikat bersama 

(masyarakat).  

3. Adanya upaya motivasi 

pengarahan dan penggerakan 

dari pemimpin dalam 

masyarakat untuk 

menimbulkan partisipasi itu. 

Dalam hal ini, kepemimpinan 

daerah yang dapat 

menimbulkan kesadaran 

anggota masyarakat dalam 

berpartisipasi, sangat 

dibutuhkan. Gaya 

kepemimpinan yang mampu 

mengakomodasikan terhadap 

aspirasi masyarakat, 

merupakan sesuatu yang 

penting. 

Dengan partisipasi masyarakat 

diharapkan pembangunan dapat lebih 

terarah sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, 

selanjutnya dapat ditentukan prioritas 

mana yang harus didahulukan untuk 

dibangun sesuai dengan kebutuhan 

masyarakatnya. Masyarakat sebagai 

pelaku kegiatan di tempat mereka 

tinggal lebih mengetahui persoalan 

yang ada dan mengetahui kebutuhan 

yang diharapkan sesuai dengan 

kelompok-kelompok dalam 

masyarakat. Adisasmita (2006:35) 

menjelaskan bahwa manfaat yang 

dihasilkan dalam pembangunan 

berlandaskan partisipasi masyarakat 

ini adalah:  

(1) anggota masyarakat mampu 

secara kritis menilai lingkungan 

sosial ekonominya dan mampu 

mengidentifikasi sektor-sektor yang 

perlu dilakukan perbaikan, dengan 

demikian diketahui arah masa depan 

mereka;  

(2) anggota masyarakat dapat 

berperan dalam perencanaan masa 

depan masyaratnya tanpa 

memerlukan bantuan para pakar atau 

instansi perencanaan pembangunan 

dari luar daerah;  

(3) masyarakat dapat 

menghimpun sumberdaya dan 

sumberdana dari kalangan anggota 

masyarakat untuk mewujudkan 

tujuan yang dikehendaki masyarakat. 

Partisipasi masyarakat adalah 

suatu pendekatan atau jalan yang 

terbaik untuk pemecahan masalah-

masalah kesehatan dinegara-negara 

yang sedang berkembang, karena 

hal-hal berikut (Notoatmodjo, 2007 : 

5):  

1. Partisipasi masyarakat adalah 

cara paling murah. Dengan 

ikut berpartisipasi masyarakat 

dalam program-program 

kesehatan, itu berarti 

diperoleh sumber daya dan 
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dana dengan mudah untuk 

melengkapi fasilitas kesehatan 

mereka sendiri.  

2. Bila partisipasi itu berhasil, 

bukan hanya salah satu bidang 

saja yang dapat dipecahkan, 

tetapi dapat menghimpun dana 

dan daya.  

3. Partisipasi masyarakat 

membuat semua orang 

bertanggung jawab untuk 

kesehatannya sendiri. 

4. Partisipasi masyarakat 

didalam pelayanan kesehatan 

adalah rangsangan dan 

bimbingan dari atas, bukan 

sesuatu yang dipaksakan dari 

atas. Ini adalah suatu 

pertumbuhan yang alamiah, 

bukan yang semu.  

5. Partisipasi masyarakat akan 

menjamin suatu 

perkembangan yang langsung, 

karena dasarnya adalah 

kebutuhan dan kesadaran 

masyarakat.  

6. Melalui partisipasi, setiap 

anggota masyarakat 

dirangsang untuk belajar 

berorganisasi, mengambil 

peran yang sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. 

Menurut Cary dalam 

Notoatmodjo (2005 : 10), 

mengatakan bahwa partisipasi dapat 

tumbuh jika tiga kondisi berikut 

terpenuhi:  

a. Merdeka untuk berpartisipasi, 

berarti ada kondisi yang 

memungkinkan anggota 

masyarakat untuk 

berpartisipasi.  

b. Mampu untuk berpatisipasi, 

adanya kapasitas dan 

kompetensi anggota 

masyarakat sehingga mampu 

untuk memerikan sumbangan 

saran yang kontruksif untuk 

program.  

c. Mau berpartisipasi, kemauan 

atau kesediaan anggota 

masyarakat untuk 

berpatisipasi dalam program.  

Ketiga kondisi ini harus hadir 

secara bersama-sama. Apa bila orang 

mau dan mampu tetapi tidak 

merdeka untuk partisipasi, maka 

orang tidak akan berpatisipasi. 

Menurut Ross dalam Notoatmodjo 

(2005: 14), terdapat tiga prakondisi 

tumbuhnya partisipasi, yaitu : 

a. Mempunyai pengetahuan 

yang luas dan latar belakang 

yang memadai sehingga 

dapat mengidentifikasi 

masalah, prioritas masalah 

dan melihat permasalahan 

secara komprehensif.  

b. Mempunyai kemampuan 

untuk belajar cepat tentang 

permasalahan, dan belajar 

mengambil keputusan.  

c. Kemampuan mengambil 

tindakan dan bertindak 

efektif. 

Menurut Mikkelsen (2003 : 4), 

rendahnya partisipasi masyarakat 

disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu: 1. Adanya penolakan secara 

internal dikalangan anggota 

masyarakat dan penolakan eksternal 

terhadap pemerintah 2. Kurang dana 
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3. Terbatasnya informasi, 

pengetahuan atau pendidikan 

masyarakat; dan 4. kurang sesuai 

dengan kebutuhan.  Menurut Depkes 

(2004) partisipasi masyarakat adalah 

di mana individu, keG1 

luarga maupun masyarakat umum 

ikut serta bertanggung jawab 

terhadap kesehatan diri, keluarga 

atau kesehatan masyarakat 

dilingkungannya. Pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan bukan 

semata-mata karena 

ketidakmampuan pemerintah dalam 

upaya pembangunan, melainkan 

memang disadari bahwa masyarakat 

mempunyai hak dan potensi untuk 

mengenal dan memecahkan masalah 

kesehatan yang dihadapinya, 

mengingat sebagian besar masalah 

kesehatan disebabkan perilaku 

masyarakat itu sendiri. 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

Kelurahan Tanjung Unggat 

terbentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 

27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kelurahan di wilayah Kota 

Tanjungpinang. Kelurahan Tanjung 

Unggat merupakan salah satu 

Kelurahan yang berada di wilayah 

kerja Kecamatan Bukit Bestari yang 

terdiri dari 9 (sembilan) Rukun 

Warga dan 43 (empat puluh tiga) 

Rukun Tetangga dengan luas 

wilayah mencapai 10.50 KM
2
.  

Kelurahan Tanjung Unggat 

memiliki luas wilayah 10.50 KM
2
 

dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut : Sebelah Utara berbatasan 

dengan Kelurahan Kampung Bugis. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kelurahan Tanjungpinang Timur. 

Sebelah Timur berbatasan dengan 

Kelurahan Kampung Bulang. 

Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kelurahan Kamboja. Kelurahan 

Tanjung Unggat memiliki fisiografis 

yang terdiri dari 83% dataran rendah 

dan 17% lautan. Dan dikarenakan 

letak geografis berada pada wilayah 

garis khatulistiwa, Kelurahan 

Tanjung Unggat memiliki 2 (dua) 

musim yakni musim kemarau (antara 

April s/d September) dan musim 

penghujan (antara Oktober s/d 

Maret) setiap tahunnya. Kelurahan 

Tanjung Unggat melalui topografi 

merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian lebih kurang 2 meter di 

atas permukaan laut dengan curah 

hujan 114 hari sebanyak 2000-3000 

mm/tahun dengan suhu berkisar 

30°C sampai 32°C. Tekanan udara 

terendah 1.0102 MBS dan tertinggi 

1.01037 MBS serta kelembaban 

udara rata-rata antara 61.5°C  sampai 

dengan 91.5°C.  

 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM PENATAAN 

PEMUKIMAN DI KELURAHAN 

TANJUNG UNGGAT KOTA 

TANJUNGPINANG 

 

A. Kontribusi sukarela dari 

masyarakat  

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa partisipasi 

masyarakat yang ditunjukkan dengan 

gotong royong masih sangat minim 

dilakukan. Tidak semua masyarakat 

mau ikut dalam kegiatan ini. Pada 

masa pelaksanaan otonomi daerah 

seperti sekarang ini, partisipasi 

masyarakat merupakan sebuah 

tuntutan yang harus diwujudkan. 

Telah kita pahami dari uraian 
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terdahulu bahwa otonomi daerah 

akan menciptakan kemandirian 

daerah. Tentu saja kemandirian 

tersebut tidak akan terwujud, tanpa 

peran serta masyarakat. Oleh karena 

suara masyarakatlah yang 

menentukan arah berjalannya negara 

ini. Perlu dipahami bahwa partisipasi 

masyarakat ini tidak berjalan sendiri. 

Artinya, partisipasi masyarakat harus 

pula berjalan seiring dengan berbagai 

inisiatif yang dijalankan oleh 

pemerintah. Berbagai persoalan 

tersebut dapat diupayakan 

penyelesaiannya melalui bentuk- 

bentuk kerja sama yang menjadi 

tradisi dalam masyarakat kita, seperti 

musyawarah atau gotong royong. 

Masyarakat yang demikian 

merupakan cermin masyarakat 

madani. Mereka tidak hanya mandiri 

dalam mengupayakan kemajuan 

bersama, tetapi juga turut terlibat 

secara aktif untuk menyelesaikan 

berbagai masalah sosial. 

B. Usaha membuat masyarakat 

semakin peka dalam 

meningkatkan kemauan 

menanggapi proyek-proyek 

pembangunan.  

 Dari hasil wawancara dengan 

seluruh informan dan dari hasil 

observasi di lapangan maka dapat 

dianalisis bahwa sosialisasi sudah 

pernah dilakukan baik dari pihak 

kecamatan maupun Kelurahan 

Tanjung Unggat. Namun menurut 

masyarakat hal ini belum tepat 

sasaran dan sosialisasi yang 

dilakukan belum menyeluruh, hal ini 

dibuktikan bahwa tidak semua 

masyarakat mengetahui bahwa 

Sosialisasi merupakan langkah awal 

dalam pelaksanaan program penataan 

lingkungan hidup. Dalam sosialisasi 

lembaga, setidaknya fasilitator 

menginformasikan tentang profil 

lembaga seperti nama lembaga, 

alamat lembaga, visi dan misi 

lembaga, bidang kerja lembaga dan 

bisa juga prestasi yang telah dicapai 

oleh lembaga. Selain profil lembaga, 

yang tidak kalah pentingnya adalah 

sosialisasi program seperti nama 

program, tujuan program, konsep 

program, jangka waktu pelaksanaan, 

sasaran dan target program. 

Sosialisasi juga tidak melibatkan 

tenaga kesejahteraan sosial 

masyarakat, yaitu karang taruna, 

taruna siaga bencana, pekerja sosial 

masyarakat, tokoh agama, dan tokoh 

masyarakat.  

 Pemerintah Kota 

Tanjungpinang pernah melakukan 

kegiatan sosialisasi yang dihadiri 

berbagai kalangan pendukung 

program ini. Kegiatan sosialisasi 

penataan lingkungan kumuh ini 

diikuti sebanyak 30 orang RT dan 

RW serta Tokoh masyarakat, dan 

sisanya adalah staf di Dinas terkait, 

serta kelurahan dan kecamatan. 

Namun hingga kini masih banyak 

juga masyarakat yang tidak 

mengetahui tentang program 

tersebut.  

C. Proses yang aktif  

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa jarang sekali 

masyarakat memberikan ide untuk 

pembangunan kepada pihak terkait 

seperti pemerintah. Peran serta 

masyarakat dalam proses 

pembangunan tentunya banyak 

faktor yang mempengaruhi tingkat 

keterlibatannya dalam pembangunan, 

menurut hemat penulis faktor yang 

mempengaruhi peran serta 

masyarakat dalam pembangunan di 

Kelurahan Tanjung Unggat adalah 
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faktor intern yang meliputi 

kesadaran, pendidikan dan 

penghasilan/pendapatan. Sedangkan 

faktor ekstern meliputi 

kepemimpinan pemerintah dan 

peralatan/fasilitas. 

Berdasarkan hasil musrenbang 

2015, ada beberapa hal yang tidak 

terealisasi, masyarakat Kelurahan 

Tanjung Unggar meminta jaring dan 

jembatan kepada pemerintah, namun 

hingga akhir 2016 hal ini tidak 

terealisasi, karena alasan defisit 

anggaran yang  sedang dialami oleh 

pemerintah.  

D. Pemantapan dialog antara 

masyarakat dan staff  

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa pertemuan sudah 

dilakukan. Dalam mewujudkan 

tujuan program pembangunan pada 

setiap lembaga dibutuhkan suatu 

pola manajerial dalam pengelolaan 

pembangunan, pola manajerial 

tersebut dimaksudkan agar hasil 

pembangunan dan programprogram 

pemerintahan lainnya dapat 

dirasakan dan dinikmati manfaatnya 

oleh masyarakat. Salah satu hal yang 

dibutuhkan adalah kesadaran dan 

partisipasi aktif dari seluruh 

masyarakat dalam menunjang 

suksesnya pelaksanaan program 

pembangunan. Selain itu juga 

diperlukan kebijaksanaan pemerintah 

untuk mengarahkan serta 

membimbing masyarakat untuk 

bersama-sama melaksanakan 

program pembangunan.  

E. Ketertiban sukarela 

masyarakat  

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa masyarakat di 

Kelurahan Tanjung unggat masih 

harus dimobilisasi atau diajak untuk 

menata lingkungannya. Kesadaran 

manusia terhadap lingkungan akan 

melahirkan berbagai kebijakan 

lingkungan yang berusaha untuk 

melestarikan sumber daya alam 

secara global. Pengelolaan 

lingkungan hidup yang 

diselenggarakan dengan asas 

tanggung jawab negara, asas 

berkelanjutan dan asas manfaat 

bertujuan untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup dalam 

rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya. Peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan lingkungan hidup 

diatur dalam UUPLH pada Pasal 7. 

Masyarakat diberikan kesempatan 

yang sama dan seluas-luasnya untuk 

berperan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. 

 

F. Keterlibatan masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa masih banyak 

masyarakat yang ada di Kelurahan 

Tanjung Unggat yang tidak peduli 

dengan lingkungannya termasuk 

dalam lingkungan rumahnya sendiri, 

padahal pemukiman yang layak 

dimulai dari rumah sendiri. Peran 

aktif masyarakat sangat diperlukan 

dalam setiap tahapan mulai dari 

perncanaan, masyarakat harus 

disertakan dlam musyawarah 

perencanaan tersebut, karena 

perencanaan harus mencerminkan 

kepntingan masyarakat didalamnya. 

Pada saat pemanfaatan juga 

masyarakat harus dilibatkan, 

demikian juga pada saat 

pengendalian dan pengawasan. 
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Pengawasan yang paling mudah 

yaitu dengan memberikan peran 

yang besar pada masyarakat.  

 Kemudian berdasarkan hasil 

observasi diketahui bahwa 

keterlibatan masyarakat masih 

kurang, hal ini di karenakan berbagai 

faktor, salah satunya adalah lahan 

dan rumah yang mereka tinggal saat 

ini adalah rumah sewa, karena 

merasa bukan miliknya maka 

masyarakat kurang merasa memiliki 

sehingga tidak peduli dengan 

lingkungannya, halaman rumah yang 

terbatas, kemudian minimnya 

bantuan pemerintah menjadi alasan 

masyarakat. Program penataan 

pemukiman pun sulit di realisasi 

karena keterbatasan lahan.  

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat disimpulan bahwa 

Partisipasi Masyarakat Dalam 

Penataan Pemukiman Di Kelurahan 

Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang 

belum berjalan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari : masih banyak 

warga masyarakat di kelurahan 

Tanjung Unggat yang tidak mau 

mengikuti gotong royong. Tidak 

hanya itu masyarakat tidak 

memahami tentang pentingnya 

penataan pemukiman tersebut. 

Sehingga tidak mendukung hal 

tersebut. Tidak semua masyarakat 

mau ikut dalam kegiatan ini. Gotong 

royong adalah pelaksanaan dari 

partisipasi. Partisipasi disebut pula 

dengan  ikut serta,  turut terlibat, 

ambil bagian, atau peran serta dalam 

kegiatan bersama. Seseorang dapat 

berpartisipasi dengan pikiran, tenaga, 

atau hartanya untuk menyelesaikan 

persoalan atau tugas bersama. Oleh 

karena itu, partisipasi tidak boleh 

dipaksa atau digerakkan oleh 

kekuatan atau kekuasaan 

penguasa/pejabat karena partisipasi 

berbeda dengan mobilisasi 

 Sosialisasi sudah pernah 

dilakukan baik dari pihak kecamatan 

maupun Kelurahan Tanjung Unggat. 

Namun menurut masyarakat hal ini 

belum tepat sasaran dan sosialisasi 

yang dilakukan belum menyeluruh, 

hal ini dibuktikan bahwa tidak semua 

masyarakat mengetahui tentang 

penataan pemukiman kumuh di 

Kelurahan Tanjung Unggat. 

Kemudian masyarakat diberikan 

kesempatan memberikan ide dalam 

pembangunan lewat musrenbang. 

Namun partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan bukan 

hanya sekedar dilihat dari antusiasme 

masyarakat dalam menghadiri 

Musrenbang, akan tetapi, bagaimana 

kepentingan mereka telah direspon 

oleh pemerintah, serta bagaimana 

proses pelibatan mereka baik dalam 

tahap perencanaan sampai tahap 

pelaksanaan proyek 

pembangunannya. Untuk 

memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang penaataan 

lingkungan kumuh maka dibutuhkan 

sosialisasi kemudian pertemuan-

pertemuan untuk membahas hal 

tersebut dan hal ini sudah dilakukan. 

Tidak hanya itu saat ini 

kurangnya kesadaran masyarakat 

untuk berpartisipasi, mereka harus 

dimobilisasi, masyarakat di 

Kelurahan Tanjung unggat masih 

harus dimobilisasi atau diajak untuk 

menata lingkungannya. Masih 

banyak masyarakat yang ada di 

Kelurahan Tanjung Unggat yang 

tidak peduli dengan lingkungannya 

termasuk dalam lingkungan 
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rumahnya sendiri, padahal 

pemukiman yang layak dimulai dari 

rumah sendiri. peran aktif 

masyarakat sangat diperlukan dalam 

setiap tahapan mulai dari 

perncanaan, masyarakat harus 

disertakan dalam musyawarah 

perencanaan tersebut, karena 

perencanaan harus mencerminkan 

kepntingan masyarakat didalamnya. 

Pada saat pemanfaatan juga 

masyarakat harus dilibatkan, 

demikian juga pada saat 

pengendalian dan pengawasan. 

Pengawasan yang paling mudah 

yaitu dengan memberikan peran 

yang besar pada masyarakat. 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat 

disampaikan kepada pihak-pihak 

terkait adalah sebagai berikut : 

1. Kepada pemerintah kelurahan 

Tanjung Unggat sebaiknya 

masyarakat sering dilibatkan 

dalam kegiatan-kegiatan 

seperti gotong royong, 

kemudian dalam kegiatan 

pengambilan keputusan 

seperti musrenbang. 

kemudian sebaiknya ada 

sanksi yang diberikan kepada 

masyarakat yang tidak 

mampu menjaga 

lingkungannya. 

2. Kepada pemerintah derah 

seharusnya sosialisasi tentang 

penataan lingkungan hidup 

dilakukan secara menyeluruh 

kepada seluruh masyarakat. 

3. Kepada masyarakat agar 

dapat ikut serta dalam 

penataan lingkungan di 

wilayahnya, dan dapat 

bekerja sama dengan 

pemerintah kelurahan 

maupun pemerintah daerah 
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