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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) 

SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT DI 

KELURAHAN NEGERI OLOK GADING KECAMATAN TELUK BETUNG 

BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

Dewi Zulyanti 

 

Program KOTAKU (Kota TanpaKumuh) adalah program penanganan 

permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak huni di perkotaan, melalui 

pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang memberikan peranan 

masyarakat lebih besar. Hartoyo menyatakan, pembangunan berbasis masyarakat 

adalah suatu gerakan untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi 

seluruh warga masyarakat dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka. Pada 

kenyataannya tidak seluruh masyarakat ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan program KOTAKU masih banyak campur tangan pemerintah dalam 

setiap tahap yang dilaksanakan. 

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah penelitian yakni bagaimana 

implementasi program KOTAKU (Kota TanpaKumuh) sebagai model pembangunan 

infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan 

Teluk Betung Barat Kota Bandar lampung dan bagaimana bentuk keterlibatan 

masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap orang-orang yang dapat 

menjelaskan dan mengerti keadaan daerah Kelurahan Negeri Olok Gading sebelum 

dan sesudah di implementasikannya program KOTAKU. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman 

yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan 

kesimpulan. 

Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi program KOTAKU 

telah melalui 4 tahap utama yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan tahap 

evaluasi. Dari tiap-tiap tahap pelaksanaan program KOTAKU tidak seluruh 

masyarakat ikut terlibat di dalamnya, masih terlalu dominan peran pemerintah dalam 

segala bentuk pelaksanaan yang membuat tidak maksimalnya realisasi pembangunan 

berbasis masyarakat. 

 

 

 

Kata Kunci : Implementasi program KOTAKU dan Pembangunan Berbasis 

Masyarakat 
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MOTTO 

                                 

                

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 

kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka. Dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar-Ra’du:11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar terhindar dari kesalahpahaman didalam memahami maksud judul 

proposal yang diajukan, Penulis perlu menjelaskan keseluruhan maksud dari judul 

proposal. Proposal ini berjudul: “Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa 

Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di 

Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar 

Lampung”, untuk menghindari kesalahan dalam memahami tujuan dan maksud dari 

skripsi ini, perlu dijelaskan mengenai pengertian judul tersebut. 

Implementasi berasal dari kosa kata bahasa inggris implementation yang 

berarti pelaksanaan.
1
Kemudian yang dimaksud implementasi dalam judul ini adalah 

pelaksanaan yang dilakukan oleh anggota KOTAKU (kota tanpa kumuh) megenai 

pembangunan yang berbasis kepada masyarakat agar program berjalan dengan baik 

dan terkoordinir. 

Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) adalah program yang bermaksud 

untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, 

dimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan para pemangku kepetingan dalam 

perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan masyarakat.
2
 Adapun 

yang dimaksud dengan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dalam judul ini 

                                                           
1
 Aditya Bagus Pramana, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Afifa Media Press, 

2015), h. 166 
2
Pedoman umum, KOTAKAU (Kota Tanpa Kumuh), (Direktur Jendral Cipta Karya 2015) h.2 



2 
 

 

adalah model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mengatasi 

kekumuhan yang ada pada Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung 

Barat Kota Bandar Lampung. 

Istilah pembangunan berasal dari kata “bangun”, berarti sadar, siuman, 

bangkit,  berdiri. Lebih lengkap lagi menurut Raharjo pembangunan adalah proses 

yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak 

dikehendaki kearah yang dikehendaki. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya 

terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society)akan selalu bekerja keras untuk 

melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan yang akan 

datang, dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
3
 

Menurut Johan Galtung pembangunan merupkan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara- 

cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun 

lingkungan alam.
4
 

Sedangkan Ginanjar Kastasasmita memberikan pengertian pembangunan yang 

lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebuh baik melalui 

upaya yang dilakukan secara sederhana.
5
 

                                                           
3
 Sjafari, Agus. & Sumaryo GS (ed), Pembangunan Masyarakat: Konsep dan Implementasi di 

Era Otonomi Daerah. (Serang:FISIP Untirta Press, 2012), h. 11 
4
 Lambing Trijono, Pembangunan Sebagai Perdamaian. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 

2007), h. 3  
5

 Suntoyo Usman , Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998), h.31 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli diatas, pembangunan adalah 

semua proes perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan 

terencana. 

Adapun pembangunan yang dimaksud dari definisi di atas adalah 

pembangunan infrastrukturberbasis masyarakat dalam menangani pemukiman yang 

kumuh yang berada di Kelurahan Negeri Olok Gading sehingga menjadi daerah yang 

layak huni. 

Infrastruktur menurut Grigg dalam Kodoatie dapat didefinisikan fasilitas-

fasilitas atau struktur-struktur dasar. Peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang 

dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi 

masyarakat, yang merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan tranportasi, 

pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
6
 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam 

penunjang pengembagan dan perkembangan suatu daerah, karena tanpa adanya 

infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akanterhambat, 

bahkan hasilnyapun kurang optimal. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur di 

daerah terkait dengan penyelenggara tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan umum.
7
 

                                                           
6
 Kodoatie, R.J, Menejemen dan Rekayasa Infrastruktur(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), h. 

32 
7
 Todaro, M. P, Ekonomi Pembangunan di Dunia ke Tiga(Jakarta: Terjemahan dari Haris M. 

Erlangga, 2000), h. 218 
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Adapun infrastruktur yang dimaksud seperti jalan lingkungan, drainase 

lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolan persampahan, pengelolaan air limbah, 

pengamanan kebakaran, ruang terbuka publik 

Berbasis masyarakat (Community Based) adalah segala kegiatan berpusat 

pada manusia, karena kata masyarakat disitu bukanlah hanya sebagai suatu institusi 

sosial, tetapi juga sebagai manusia yang merupakan individu dalam masyarakat, yang 

berarti yaitu upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada 

pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri
8
 

Jadi, berdasarkan penegasan judul di atas yang di maksud dengan 

“Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan 

Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan 

Teluk Betung Kota Barat Bandar Lampung” adalah suatu proses pembangunan 

infrastruktur yang partisipatif, masyarakat ikut serta dalam persiapan, pelaksanaan 

sampai tahap keberlanjutan. 

Dalam hal ini penulis akan lebih menekankan bagaimana implementasi 

pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang ada pada Kelurahan Negeri 

Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung untuk mencapai 

suatu proses pembangunan yang partisipatif dengan memadukan perencanaan dari 

atas (top down) dan dari bawah (bottom up), sehingga perencanaan di tingkat 

masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih 

                                                           
8
Adi . I. R, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat(Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), h. 66 
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makro yaitu tingkat kota. Masyarakat juga mampu dalam mengembangkan daerahnya 

sendiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mendorong penghidupan 

berkeleanjutan di wilayah kumuh. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah: 

1. Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan 

pembangunan yang partisipatif yang penting untuk di teliti, karena inti dari 

pemberdayaan adalah keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat inilah 

yang menjadi salah satu faktor penentu dalam kelancaran pembangunan 

infrastruktur berbasis masyarakat. 

Maka dalam karya tulis ini, penulis akan menjelaskan dan mencari informasi 

bagaimana implementasi program kotaku berjalan dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat. 

2. Dalam penelitian ini penulis memilih judul ini karena adanya relevansi dengan 

jurusan penulis yaitu Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) selain itu 

membahas mengenai pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat melalui 

program kotaku dari aspek masalah dan lokasi penelitian tersebut dapat 

dilaksanakan dan tersedianya literatur yang mendukung penelitian. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. 

Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah 

merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang 

sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, 

merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi 

kesejahteraan yang rendah.
9
 

Permukiman kumuh yang ada di kota juga menjadi bagian dari permasalahan 

kemiskinan yang menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Menurut 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 48H Ayat 1 menyatakan bahwa: “setiap 

orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukan bahwa tinggal disebuah hunian 

dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin 

pemenuhannya oleh pemerintah. 

Kota pada umumnya berawal dari suatu permukiman kecil yang secara spasial 

mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan.
10

 Perkembangan kota 

merupakan suatu proses perubahan kota dari suatu keadaan ke keadaan yang lain 

dalam waktu yang berbeda yang dapat dicirikan dari penduduk yang makin 

                                                           
9
 Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, cet kedua (Yogyakarta:pelajar, 2010), h. 

307. 
10

 Sandy, I M, Kota di Indonesia, Publikasi No. 113 (Jakarta: Direktorat Tata Guna Tanah, 

Ditjen Agraria, Departemen Dalam Negeri, 1978), h. 86 
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bertambah dan makin padat, pembangunan-pembangunannya yang semakin rapat dan 

wilayah terbangun terutama permukiman yang cenderung semakin luas, semakin 

lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota.
11

 

Peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan yang berlebihan akan 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan penyediaan akan sarana dan prasarana 

permukiman. Kondisi ini terutama terjadi karena adanya pertambahan aktivitas kota 

dalam kegiatan sosial-ekonomi dan pergerakan arus transportasi. Tingkat kepadatan 

penduduk menjadi semakin tinggi, berjalan seiring dengan tuntutan kebutuhan akan 

rumah tinggal. Hal yang sering terjadi adalah tingkat kebutuhan rumah tinggal yang 

tidak seimbang dengan tingkat kemampuan kota dalam penyediaan prasarana dan 

sarana pemukiman yang terjangkau dan layak huni karena keterbatasan lahan kota. 

Akibatnya adalah suatu kawasan permukiman akan menerima beban yang melebihi 

kemampuan daya dukung lingkungannya dan cenderung menjadi kumuh.
12

 

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang terdapat pada kota-kota 

besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan bahkan Kota Bandar 

Lampung. permukiman kumuh ini umumnya dihuni oleh para penghuni desa atau dari 

kota yang lebih kecil yang sengeja berpindah/datang menetap dikota yang lebih besar 

untuk ikut bersama-sama di dalam kegiatan ekonomi kota dan biasanya merupakan 

dampak dari suatu perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota. 

                                                           
11

 Branch, M.C, Perencanaan Kotayang Komprehensif : Pengantar dan Penjelasan. Translit 

Wibisono B.H(Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1978), h. 38 
12

 Saraswati, Endang, Dinamika Pembangunan Fisik Permukiman Kota(Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 2001), h. 15 
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Perkembangan pembangunan di kota Bandar Lampung seperti di perkotaan 

lain di Indonesia, sangat berpengaruh oleh pertumbuhan populasi manusia akibat 

urbanisasi, terutama para pendatang yang akhirnya menetap. Pertumbuhan di semua 

sektor pembangunan lingkungan perkotaan adalah akibat gelombang urbanisasi yang 

dipacu oleh pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kota yang merupakan 

daya tarik sekaligus gaya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang 

kehidupan lebih baik. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan 

kota seolah tanpa arah .
13

 

Pembangunan adalah suatu hal yang penting , pembangunan merupakan suatu 

fenomena yang bermuka banyak (multificad) dengan kata lain pembangunan pada 

dasarnya menyangkut proses perbaikan. Konteks rumusan yang demikian ini 

menghendaki pentingnya perencanaan dalam melakukan perubahan kondisi.
14

 

Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional 

yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis untuk menciptakan 

perubahan serta menciptakan masyarakat yang lebih baik.
15

 

Seperti halnya dijelaskan pada suratAr-Ra'd ayat 11.  

 

 

 

                                                           
13

ibid 
14

 Bryan Coralie dan White Louise, Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara 

Berkembang (terjemahan). (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 34 
15

 Todaro, Michael. P, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, ahli bahasa Haris Munandar, 

Edisi 6, cet I, (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 57 
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Artinya : bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia. 
 

Maksud dari ayat tersebut adalah tidak akan ada yang bisa merubah keadaan 

apabila tidak ada keinginan untuk merubahnya, seperti halnya pembangunan yang 

berbasis kepada masyarakat. Tidak akan ada perubahan yang lebih baik jika 

masyarakat hanya bisa menerima tanpa ikut berperan dalam proses pembangunan. 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital 

untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang 

peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang tidak 

terpisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, 

sanitasi, dan energy. 

Negeri Olok Gading merupakan bagian wilayah administratif dari kecamatan  

Teluk Betung Barat yang merupakan salah satu kampung tua yang ada di provinsi 

lampung. Kondisi lingkungan Negeri Olok Gading yang terdiri dari 2 lingkungan dan 

14 RT memiliki luas lahan 109 hektar dimana 46% digunakan sebagai lahan 
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permukan dan hanya seluas 4 hektar, 26% lahan pekarangan seluas 28,50 hektar, 1% 

lahan kuburan seluas 1,50 hektar, 4% yang digunakan sebagai lahan produktif yang 

terdiri dari 1% lahan perkantoran dan 3% lahan untuk pertanian dan perikanan. 

Kelurahan Negeri Olok Gading pada tahun 2007 sebelum program-program 

pengentasan kumuh di implementasikan, wilayah ini dikatakan kumuh karena 

pembangunan yang tidak rapih, pembangunan rumah yang ada pada Kelurahan 

tersebut tidak terstruktur, sarana dan prasarana masih dikatakan tidak lengkap, tidak 

layak huni, dan sudah tidak dapat dimanfaatkan. Drainase yang keadaannya sudah 

rusak, jalan paving blok yang mengalami kekurangan, kurang luas dan panjangnya 

jalan aspal yang tersedia pada beberapa titik ruas jalan, tidak adanya ketersediaan 

penampungan air bersih, dan mck umum. 

Infrastruktur jalan di Kelurahan Negeri Olok Gading meliputi 1.300 meter 

jalan aspal, 180 meter rabat beton, 700 meter paving block, dan 100 meter jalan 

tanah. Jalan-jalan yang ada pada kelurahan tersebut mengalami kerusakan 

diakibatkan oleh telah rusaknya infrastruktur di beberapa titik ruas jalan yang telah 

lama dibangun.
16

 

Munculnya program KOTAKU di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan 

Teluk Betung Barat Bandar Lampung pada tahun 2016 menjadi pendukung dalam 

terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. 

Yang dipimpin oleh Pemerintah dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan 

dalam perencanaan maupun implementasi dengan mengikutsertakan masyarakat 

                                                           
16

 Proposal Minat Program PLPBK Negeri Olok Gading thn 2013, h. 13 
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dalam menjalankan program tersebut, sebagai program yang mampu menanggulangi 

kemiskinan dan pemukiman kumuh di perkotaan. 

Dalam pra survey peneliti, setelah hadirnya program KOTAKU (kota tanpa 

kumuh) yang dilaksakan pada tahun 2016, perubahan dalam struktur pembangunan 

menjadi lebih baik, serta layak huni dengan adanya pembangunan seperti drainase, 

perpanjangan jalan aspal, adanya ruang terbuka yang dibangun untuk pertemuan 

warga, rambat beton yang di bangun, serta penyediaan air bersih melalui 

penampungan air, pengelolaan sampah dan terjalinnya silaturahmi antara warga 

dengan baik. 

Kenyataan tersebut di atas, mendasari perlu adanya penelitian tentang 

implementasi program KOTAKU (kota tanpa kumuh) melalui model pembangunan 

infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri Olok gading Kecamatan Teluk 

Betung Barat Bandar Lampung sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas 

permukiman perkotaan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini 

terdapat beberapa pertanyaan antara lain sebagai beriku: 

1. Bagaimana implementasi program KOTAKU (kota tanpa kumuh) sebagai 

model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri 

Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung? 
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2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program 

KOTAKU di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat 

Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitan 

a. Untuk mengetahui implemetasi program KOTAKUsebagai model 

pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan Negeri 

Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

program KOTAKU di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk 

Betung Barat Bandar Lampung. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, yaitu 

di bidang dakwah dan ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu, khususnya 

mengenai pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. 

b. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan akan tumbuh minat dari para 

mahasiswa FDIK untuk membuat kajian pembangunan berbasis 

masyarakat dan memanfaatkannya sebagai suatu inovasi yang menarik 

masyarakat. 
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c. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan 

penelitian pembangunan infrastruktur sebagai alat bantu utama pada 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam (PMI). 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan agar nantinya dapat 

mendukung kesempurnaan penelitian ini,penulis menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang 

sebenarnya. bertujuan untuk menjelaskan keberadaan program 

KOTAKU di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung 

Barat Bandar Lampung. Dimana semua data yang dikumpulkan dari 

penggalian data dan kemudian dianalisa bersumber dari lapangan yaitu 

pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan program 

pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat melalui program 

KOTAKU (kota tanpa kumuh) dan anggota badan Penataan Lingkungan 

Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Negeri Olok 

Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung. 
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b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe deskriptif analisis, 

yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik, 

mengenai kinerja Program KOTAKU (kota tanpa kumuh)dalam 

melaksakan program di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan 

Teluk Betung Barat Bandar Lampung. 

Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang di teliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

sebagaimana adanya. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun 

pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif. Populasi dalam setiap 

penelitian harus disebut secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan 

besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup. 

Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat membentuk besarnya 

anggota sampel yang diambil dari anggota populasi yang tidak terbatas 

(tak terhingga) maka penelitian ini disebut dengan sample total atau 

sensus.
17

 

Dalam objek penelitian ini jumlah masyarakat yang ada di 

Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota 

                                                           
17

 Usman Husaini, Akbar Setiadi Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : PT. Bumi 

Aksara, 2003), h. 43 
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Bandar Lampung berjumlah 6.907 jiwa. Populasi dalam penelitian ini 

tokoh masyarakat dan masyarakat. 

b. Sampel 

Sample adalah sekelompok kecil yang diamati dan merupakan 

bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga 

dimiliki sample. Fergusen mendefinisikan sample adalah beberapa 

bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi. Jadi, sample 

adalah bagian dari populasi yang menggambarkan populasi tersebut.
18

 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pemilihan subjek 

dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu.
19

 Pertimbangan tertentu ini 

adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, 

dan anggota sample yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitian, di dukung dengan snowball sampling, yaitu teknik penentuan 

sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sample ini disuruh 

memilih teman-temannya untuk dijadikan sample begitu seterusnya, 

sehingga jumlah sample semakin banyak. Ibarat bola salju yang 

menggelinding semakin lama semakin besar
20

. Dengan menentukan 

karakteristik masyarakat daerah tersebutagar berguna untuk mereduksi 

                                                           
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta 2001), h. 

144 
19

Ibid, h. 61 
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatau Pendekatan(Jakarta: Kencana, 2010), h. 79 
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anggota populasi menjadi anggota sample yang mewakili populasinya, 

sehingga kesimpulan populasi dapat dipertanggung jawabkan, serta 

dapat memenuhi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sampai 

semua data terpenuhi, dengan memilih orang yang benar-benar 

memahami realitas yang terjadi, yakni informan yang terdiri atas seluruh 

masyarakat wilayah tersebut dan pelaksana program  KOTAKU (kota 

tanpa kumuh). 

Berdasarkan penjelasan diatas kriteria untuk menentukan sampel 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Tokoh masyarakat 

a. Menjabat sebagai ketua kelurahan  

b. Menjabat sebagai RT di lingkungan I dan II 

c. Sudah menjadi anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 

d. Warga asli Negeri Olok Gading 

e. Berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan program KOTAKU 

f. Mengetahui dinamika pelaksanaan program KOTAKU di Negeri 

Olok Gading. 

Berdasarkan kriteria diatas maka peneliti mengambil sampel sebanyak 2 orang 

yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. 
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2. Warga Masyarakat Negeri Olok Gading 

a. Warga masyarakat yang berdomisili minimal 10 tahun di Kelurahan 

Negeri Olok Gading 

b. Sudah menjadi Anggota LKM  

c. Dapat menjelaskan kehidupan masyarakat sebelum adanya program 

KOTAKU dan sesudah di implementasikannya program KOTAKU 

d. Berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan program KOTAKU 

Berdasarkan kriteria diatas maka terdapat 9 orang yang memenuhi 

syarat dijadikan sample. 

Berdasarkan kriteria yang telah di tentukan di atas, maka peneliti 

mengambil 11orang sampel yang terdiri dari 2orang tokoh masyarakat dan 

9orang warga masyarakat.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.
21

 menelitinya dengan menggunakan 

sebuah metode non partisipan, yaitu sebuah penelitian yang dimana penulis 

tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan selama penelitian. 

Penulis hanya mengamati kegiatan yang dilakukan masyarakat serta 

para anggota kotaku dalam menjalankan kegiatan pembangunan infrastruktur 

untuk medapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. 

                                                           
21

 Usman Husaini, Akbar Setiadi Purnomo, Op. Cit, h. 54 
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Dalam hal ini penulis hanya mengamati sebuah proses aktivitas 

program yang dijalankan seperti masyarakat yang sedang bergotong-royong, 

membuat drainase, dan perbaikan jalan, serta peran ibu-ibu rumah tangga 

yang membuat makanan untuk diberikan kepada masyarakat yang melakukan 

gotong-royong. 

b. Metode Interview 

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang 

informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu 

masalah).
22

 

Metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara pencari 

data dengan informan atau sumber data. Tanya jawab yang dilakukan secara 

sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian.Sedangkan interview yang 

digunakan adalah interview bebas, yaitu wawancara dilakukan dengan 

membawa quisioner lengkap dan terperinci serta bebas menanyakan apa saja, 

dan pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan jawaban yang diberikan 

oleh seorang responden.
23

 

Penulis melalukan interview kepada sampel penelitian dengan 

pertimbangan peneliti ingin memperoleh data secara langsung dari responden 

sehingga kebenaran sesuai dengan fakta dan tidak diragukan lagi. Data yang 

                                                           
22

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit. h.79 
23

 Kartini Kartono, Metodologi Research Sosial(Alumni Bandung: Bandung, 1997), h. 29. 
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ingin diperoleh mengenai perubahan setelah adanya program kotaku dengan 

bertanya langsung kepada warga masyarakat yang dijadikan sample sehingga 

kemungkinan adanya manipulasi data bisa diperkecil. 

c. Metode Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan melengkapi 

data dari bidang keilmuan yang meliputi buku, majalah, surat kabar, notulen 

rapat, artikel, jurnal, dan data-data cetak, yang memiliki korelasi dengan tema 

kajian yang akan dibahas.
24

 

Dengan mengacu pada pengertian tersebut maka dalam penelitian ini 

penulis akan mencari data yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur 

berbasis masyarakat, yang berkenaan dengan metode ini adalah terkait 

program kerja atau kegiatan serta susunan struktur yang telah terpusat didalam 

pembukuan program dan data yang berkenaan dengan masyarakat, sebagai 

bahan penerangan dan keterangan mengenai yang akan diteliti.  

4. Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses mengurutkan data-data yang ada dan 

megorganisasikannya sesuai dengan pola dan kategori suatu uraian data dasar 

sehinggga dapat ditemukan sebuah hipotesis kerja dan disesuaikan dengan data.
25

 

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilaksanakan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulann data dalam periode 

                                                           
24

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 81. 
25

 Moelox Laxi, Metodologi Penelitian Kualitatif(Remaja Rosdakary: Bandung, 1991), h. 3 
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tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai.Milles and Hubermen, mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam menganalisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.Aktivitas dalam analisa tersebut 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.
26

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentranformasian data “mentah”. Yang terjadi 

dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui reduksi data 

terjadi secara kontinyu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan 

secara kualitatif. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti 

secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-

catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.
27

 Dengan 

demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang 

diperoleh selama penggalian data dilapangan. Penulis melakukan pemilihan dan 

penelaahan dalam kategori tertentu secara keseluruhan data yang dihimpun 

dilapangan mengenai pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat melalui 

program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kelurahan Negeri Olok Gading 

Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung. 
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b. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Hubermen yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa 

penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpula. Langkah ini dilakukan dengan 

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan.
28

 

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti 

berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok 

permasalahan. 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Kegiatan analisis yang ketiga yang paling penting adalah menarik 

kesimpulan verifikasi. Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti 

mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung 

atau menolak simpulan.
29

 Pengujian ini dimaksud untuk melihat kebenaran hasil 

analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya. Pada tahap ini peneliti 

melakukan kajian dengan simpulan yang telah diambil dengan data pembanding 

teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran analisis yang 

melahirkan simpulan yang dapat dipercaya. 
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BAB II 

PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DAN PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT 

 

A. PROGRAM KOTAKU DALAM MENGATASI KEKUMUHAN 

a. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan 

peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah 

tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui 

pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta 

meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh 

perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, 

produktif dan berkelanjutan.
30

 

Program yang dilaksankan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 

provinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang 

mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari 

pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk 

penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan 
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para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta 

mengedepankan partisipasi masyarakat.  

KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung 

kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia 

melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, pengutan 

kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat 

kota. 

Kegiatan yang dilakukan program kotaku terkait dengan pembangunan sarana 

dan prasarana lingkungan/infrastruktur dalam pembangunan tersebut harus 

bermanfaat langsung dalam penanggulangan lingkungan kumuh yang ada pada 

daerah-daerah kota. Dalam pelaksaan kegiatan lingkungan ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan. Selain memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

sebagai dana stimulan, kegiatan lingkungan perlu didukung dengan swadaya 

masyarakat dan APBD. 

Swadaya yang diberikan tidak hanya berbentuk dana. Tenaga, konsumsi, 

lahan atau bahan bangunan juga merupakann bentuk swadaya yang bisa diberikan 

masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat ini harus sudah ada sejak proses persiapan, 

pelaksanaan , pemanfaatan serta pemeliharaan. Keswadayaan mutlak dibutuhkan 

dalam proses pembangunan lingkungan agar rasa memiliki masyarakat menjadi 

tinggi. 
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Pembangunan prasarana dan sarana tidak hanya diperuntukan bagi segelintir 

pemanfaat. Namun harus bisa dirasakan masyarakat luas, khususnya warga miskin. 

Dalam proses pelaksanaannya pun harus menjunjung tinggi nilai transparasi.
31

 

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan 

permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak 

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang 

tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, 

sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas 

fungsi sebagai tempat hunian. 

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut : 

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman 

2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki 

kepadatan tinggi 

3. Kondisi sarana dan prasarn tidak memenuhi syarat. Khusus untuk 

bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah : 

a. Keteraturan Bangunan 

b. Drainase Lingkungan  

c. Penyediaan Air Bersih/Minum 

d. Pengelolaan Persampahan 

e. Pengelolaan Air Limbah 
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f. Pengamanan Kebakaran 

g. Ruang Terbuka Publik 

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan 

indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi permukiman kumuh dan 

perumahan kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik juga perlu 

diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku 

masyarakat,  kepastian bermukim, kepastian berusaha dan sebagainya.
32

 

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat melalui Program ‘KOTAKU’ 

Secara konseptual pemberdaay atau pemberdayakuasaan (empowerment) 

berasal dari kata „power‟(kekuasaan atau keberdayaan).
33

 Pemberdayaan merupakan 

pola pembangunan yang berpusat pada rakyat dan ditujukan untuk membangun 

kemandirian masyarakat.pemberdayaan memiliki relevansi pada dataran individual 

dan kelembagaan serta bisa berkaitan dengan masalah perekonomian, sosial, maupun 

politik. 

Kabeer memfokuskan definisi pemberdayaan pada tiga dimensi yang 

menentukan dalam menggunakan strategi pilihan pada kehidupan seseorang, yaitu (a) 

akses terhadap sumber daya, (b) agen, (c) hasil. Amartya sen mendifinisikan 

pemberdayaan dengan menekankan pentingnya kebebasan hakiki dan kebebasan 

individual dalam memilih dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda.
34
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Dengan demikian, pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai 

proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan.  

Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 

keuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki 

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya.
35

 

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara terus-

menerus, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi.
36

 Selanjutnya 

Soekanto menyatakan masyarakat merupaka suatu kelompok baik besar maupun kecil 

yang anggotanya hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa 

kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. 

Criteria yang utama bagi adanya suatu masyarakat adalah adanya sosial relationship 

antara anggota-anggota kelompok tersebut.
37
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Upaya pembangunan sosial pada dasarnya merupakan salah satu upaya 

pemberdayaan masyarakat. Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan 

(empowerment) pada intimya ditujukan guna “to help cliens gaint power of decision 

and action over their own lives by reducing the effect of social or personal block 

exercising existing power, to use power and transferring power from the environment 

to cliens”. membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka termasuk 

mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.  

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri 

untuk menggunakan daya yang ia miliki antara lain melalui transfer daya dari 

lingkungannya. 

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan kegiatan pembangunan 

termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komperhensif jika 

menampilkan lima karakteristik yaitu: 

1. Berbasis lokal 

Pemberdayaan berbasis lokal adalah perencaan dan pelaksaan pemberdayaan 

yang dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal 

(return to local resource) dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal 

program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis lokal 

tidak membuat penduduk lokal sekedar penonton dan pemerhati diluar sistem, 

tetapi justru melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri. 
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2. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan 

yang dirancang dan dilaksanakan dengan focus untuk meningkatkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat dan bukannya meningkatkan produksi. 

3. Berbasis Kemitraan  

Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan adalah upaya yang dilakukan 

untuk mewujudkan tujuan ini antara lain adalah membentuk usaha kemitraan 

yang mutualistik antara orang lokal (orang miskin) dengan orang yang lebih 

mampu. Kemitraan akan membuka akses orang miskin terhadap teknologi, 

pasar, pengetahuan, modal, dan management yang lebih luas. 

4. Bersifat holistic 

Pemberdayaan masyarakat bersifat holistic berarti mencakup semua aspek. 

Untuk itu, setiap sumber daya lokal patut diketahui dan di dayagunakan hal ini 

untuk menghindari masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap sesuatu. 

5. Berkelanjutan  

Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang 

berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan 

memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun sosial.
38

 

Pemberdayaan berujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan 

dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi 
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kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan 

saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari 

kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang 

memungkin mereka meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang dan jasa-

jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. 

Suharto, mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, 

dan cara-cara pemberdayaan, yaitu:
39

 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang 

lemah atau tidak beruntung 

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas , dan mampu 

mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa 

orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang 

cukup untuk mempeengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain yang 

menjadi perhatiannya 

3. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui 

perubahan struktur sosial 
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4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas 

kehidupannya). 

Suharto menyatakan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan 

pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang 

dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan, dan pemeliharaan:
40

 

1. Pemungkinan 

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarkat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 

membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang 

menghambat. 

2. Penguatan 

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimililki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan 

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka. 

3. Perlindungan  

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar 

tidak terlindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan 
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yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan 

mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. 

Pemberdayaan harus diarahkan paada penghapusan segala jenis 

diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4. Penyokongan 

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu 

menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus 

mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan 

posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan 

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan 

distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. 

Pemberdayaan harus mampu mennjamin keselarasan dan keseimbangan 

yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 

c. Strategi Pelaksanaan Program KOTAKU 

Strategi pendamping kotaku meliputi; penyusunan Raperda tentang 

pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 

pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan 

kumuh perkotaan, keterpaduan penanganan permukiman kumuh perkotaan 

kementerian PUPR di 30 Kabupaten/kota lokasi prioritas keterpaduan, program 

penanganan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi BKM dan 

penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU). 
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Perubahan peran BKM ini dari kondisi awal, dimana BKM berorientasi pada 

penanggulangan kemiskinan, hanya mengelola dana BLM, menyusun PJM 

pronangkis dan melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi 

berorientasi kepada penanganan kumuh, meyusun Rencana Penataan Lingkungan 

Permukiman (RPLP) membangun infrastruktur permukiman yang berskala 

lingkungan, dan menjaga kualitas permukiman permukiman yang didukung oleh 

perubahan perilaku masyarakat.
41

 

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan 

peningkatan kualitas kumuh 

2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu 

berkolaborasi dan membangun jejaring, penanganan kumuh mulai dari 

tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat 

3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi 

dengan multi-sektor dan multi-aktor 

4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM 

Daerah dan perencanaan formal lainnya 

5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana 

yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) 
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permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan 

dan pengendalian 

6. Meningkatkan akses, terhadap pelayanan dasar lingkugan yang terpadu 

dengan sistem kota, mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana 

peningkatan penghidupan berkelanjutan 

7. Advokasi kepastian, bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

kepada semua pelaku kunci 

8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam 

menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.
42

 

Pemberdayaan melalui program KOTAKU yang diberikan oleh pemerintah 

berupa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk itu masyarakat 

dilibatkan seacara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi. Keterlibatan 

masyarakat dalam program KOTAKU sangat penting dalam menunjang kelancaran 

pembangunan, masyarakat di libatkan secara aktif dimulai dari tahap persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta sampai pemanfaatan dan pemeliharaan 

pembangunan. 

d. Tujuan Program KOTAKU 

Tujuan program kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan 

pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya 

permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. 
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Pencapaian tujuan program diukur dengan merumuskan indikator kinerja 

keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap 

tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yaitu 

pengentasan permukiman kumuh perkotaan. Secara garis besar pencapaian tujuan 

diukur dengan indikator, sebagai berikut:
43

 

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan 

perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan 

2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan 

perkotaan yang lebih baik 

3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu pokja PKP di tingkat 

kota/kabupaten untuk mendukung program kotaku 

4. Penerima pemanfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan 

perkotaan di kawasan kumuh. 

 

B. KONSEP PARTISIPASI MASYRAKAT 

a. Urgensi partisipasi masyarakat 

Kunci pertama keberhasilan program eksternal atau program dari pemerintah 

maupun lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya adalah adanya partisipasi 

masyarakat. Soetomo menyatakan bahwa sebagaimana diketahui, peembangunan 

pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang 

diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang 
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semakin menigkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu 

perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut.
44

Perubahan dalam hal ini 

berubah menjadi sikap dan perilaku yang lebih peduli dengan pembangunan. 

Menurut Isbandi Rukminto melibatkan masyarakat dalam setiap tahap 

pembangunan akan menghilangkan dependensi (ketergantunan) masyarakat pada 

program pembangunan dari pemerintah, jika masyarakat tidak dilibatkan dalam 

berbagai tahap dan hanya bersifat pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan 

oleh pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah, LSM maupn sektor 

swasta), masyarakat cenderung akan menjadi dependent (tergantung) pada pelaku 

perubahan. Masyarakat yang bersifat tergantung hanya akan melakukan aktivitas 

pembangunan selama ada program dari pemerintah dan ada intruksi dari atas, begitu 

program berhenti, kegiatan juga akan berhenti.
45

Maksudnya adalah semakin tinggi 

partisipasi, semakin rendah ketergantungan masyarakatnya.Sehingga semakin tinggi 

keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan semakin menjadikan 

masyarakat mandiri terhadap pembangunan. 

Selanjutnya, Isbandi Rukminto menyatakan bahwa partisipasi digunakan 

untuk menggambarkan proses pemberdayaan (empowering process). Dalam hal ini, 

partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memampukan masyarakat lokal untuk 

melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya. 
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Mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah mengambil keputusan 

sendiri tentang alternative pemecahan masalah yang ingin mereka pilih.
46

 

Oleh karena itu partisipasi kaitannya erat dengan proses pemberdayaan 

masyarakat, karena dengan partisipasi maka masyarakat bersama-sama untuk turut 

serta dalam pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan alternatif 

pemecahan masalah serta pelaksanaan kegiatan. Hal ini karena program yang tidak 

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat tidak akan menghasilkan keberlanjutan, 

tetapi justru menimbulkan ketergantungan yang justru mencerminkan 

ketidakberdayaan.
47

 

Dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui 

aktivitas lokal , telah menjadi proses belajar sosial yang kemudian dapat 

meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik dalam 

tindakan bersama dan aktivitas lokal berikutnya. Partisipasi masyarakat dalan 

pembangunan juga dapat berkedudukan sebagai input.
48

 

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan 

pembangunan, di lain pihak, juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil jika 

dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi. 

Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi sebagai salah satu tolak ukur 

keberhasilan pembengunan, bahwa pembangunan yang dilakukan memberikann 

fokus perhatian kepada masyarakat bukan semata-mata fisik materil. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adala rencana 

pembangunan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.Oleh 

karena itu, menurut Tjokroamidjojo keterlibatan masyarakat dapat lebih terlaksana 

apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan 

masyarakat.
49

 

Uraian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh 

kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilihat dari berbagai 

pendekatan disiplin ilmu, sebagai berikut: 

a) Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi 

masyarakat sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar-belakanginya 

yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, 

keinginan, dan harapan-harapan yang dirasakan. 

b) Secara sosiologis, sikap merupakan fungsi dari kepentingan, dengan 

demikian, tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam masyarakat 

akan sangat ditentukan oleh persepsi masyaraakat terhadap tingkat 

kepentingan dari pesan-pesan yang disampaikan kepadanya. 

c) Menurut konsep pendidikan, partisipasi masyarakat merupakan 

tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau 

stimulus yang diberikan, yang dalam hal ini, respon merupakan fungsi 

dari manfaatau reward yang dapat diharapkan 
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d) Besarnya harapan dalam konsep ekonomi sangat ditentukan oleh 

besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh. Tentang 

manfaat itu sendiri , dapat dibedakan dalam manfaat ekonomi maupun 

non-ekonomi (yang dapat dibedakan dalam: kekuasaan, 

persahabatan/kebersamaan dan prestasi).
50

 

Faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan terdapat dua faktor besar yaitu faktor 

kebutuhan/kepentingan dan faktor manfaat. Maka program pembangunan yang 

berbasis partisipasi harus mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan 

masyarakatyang bersangkutan serta seberapa besarkah manfaat yang akan diperoleh 

oleh masyaraka. Sehinga program sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat 

dan dapat diambil manfaatnya maka akan mempengaruhi sikap masyarakat untuk 

berpartisipasi.
51

 

c. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan 

keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam 

(intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keselurhan proses kegiatan yang 

bersangkutan, yang mencangkup pengambilan keputusan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan 

hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav mengemukakan tentang adanya 

empat macam kegiatan yang menunjukan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan 
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pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan 

pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil 

pembangunan.
52

 

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan  

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat 

(termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu 

ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih 

mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang 

berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu 

ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat 

banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan 

tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di 

tingkat lokal.
53

 

b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan 

sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) 

untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan 

pembangunan. Di lain pihak lapisan yang diatasnya (yanh umumnya 

terdiri atas orang-orang kaya) dalam hal lebih banyak memperoleh 
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manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbungannya secara 

proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan 

masyarakat dalam bentuk tenanga kerja, uang-tunai, dan atau berbagai 

bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan 

diterima oleh masing-masing warga masyarakat. 

Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan 

adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek 

pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh 

sebab itu, perlu adanya kegiatan khusu untuk mengorganisir warga guna 

memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus 

dinikmati dalam jangka panjang.
54

 

c) Partisipasi dalam pemanfaatan dan evaluasi pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek 

pembangunan sangat di perlukan. Bukan saja agar tujunnya dapat dicapai 

seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh 

umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam 

pelaksaan pembangunan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku 

aparat pembangunan sangat diperlukan. 

                                                           
54

 Ibid 



41 
 

 

d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan 

unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan 

adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga 

pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, 

pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan 

kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 

program pembangunan yang akan datang.
55

 

  

C.  PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

a. Berbagai Perspektif Tentang Pembangunan  

Pembangunan adalah proses yang disengeja dan direncanakan dengan tujuan 

untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki.
56

 

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang 

dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat 

yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja 

keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini 

dan yang akan datang, dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat.  

                                                           
55

 Ibid. h. 84 
56

 Sjafari, Agus. & Sumaryo GS (ed), Pembangunan masyarakat: Konsep dan Implementasi di 

Era Otonomi Daerah (Serang:FISIP Untirta Press, 2012), h. 11 



42 
 

 

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan 

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu 

Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation 

building).
57

 

Pembangunan menurut para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam 

seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu 

orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain. Namun secara 

umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk 

melakukan perubahan. 

Michael P. Todaro mengumukakan pembangunan adalah merupakan proses 

menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat 

dinamis.  

Coralie Bryant dan Louise White mengatakan, pembangunan merupakan 

upaya untuk mempengaruhi masa depannya. Terdapat lima implikasi utama definisi 

tersebut, yaitu:
58

 

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, 

baik individu maupun kelompok (capacity). 

2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan 

pemerataan nilai dan kesejahteraan (equity) 
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3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk 

membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada 

padanya. Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam bentuk kesempatan 

yang sama, kebebasan memilih dan kukasaan untuk memutuskan 

(empowerment) 

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun 

secara mandiri 

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu 

dengn Negara yang lain dan menciptakan hubungan yang saling 

menguntungkan dan saling menghormati (independence) 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan secara umum adalah 

proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik 

berdasarkan norma-norma tertentu.  

b. Strategi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat 

Strategi pembangunan berbasis masyarakat bersifat sangat struktural sehingga 

secara nasional diharapkan dapat berlaku dalam waktu yang cukup, dapat 

mengakomodasi berbagai ragam konstektual masing-masing daerah, lebih dapat 

mempermudah penjabaran yang sistematis pada tingkat yang lebih operasional oleh 

para pelaku pembangunan di bidang infrastruktur, baik dalam bentuk rencana, 

program, proyek, maupun kegiatan. 

Strategi untuk untuk melaksanakan pembangunan untuk dapat mencapai 

pembangunan yang signifikan ialah:  
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pertama, melembagakan sistem penyelenggara pembangunan infrastruktur 

dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, melalui strategi pengembangan 

peraturan perundang-undangan dan pemantapan kelembagaan di bidang infrastruktur, 

serta memfasilitasi pelaksanaan penataan pembangunan infrastruktur yang transparan 

dan partisipatif.  

Kedua, mewujudkan pemenuhan kebutuhan pembangunan bagi seluruh 

lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, melalui pemenuhan 

kebutuhan infrastruktur yang layak dan terjangkau, dengan menitikberatkan kepada 

masyarakat miskin dan berpendapatan rendah.  

Ketiga, mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan 

berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, dan 

produktivitas masyarakat, melalui perwujudan kondisi lingkungan pemukiman yang 

responsive dan berkelanjutan.
59

 

c. Fungsi Pembangunan Infrastruktur 

Fungsi pembangunan infrastruktur adalah sebagai daya dorong dalam 

pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur berperan besar dalam 

mengembangkan suatu wilayah. Fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan 

kapasitas infrastruktur di suatu wilayah akan berjalan seiring dengan perkembangan 

output ekonomi. 
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Pentingnya pembangunan infrastruktur di suatu Negara atau daerah akan 

dipengaruhi oleh rendahnya tingkat aktivitas perekonomiannya, oleh karena itu 

pembangunan infrastruktur langsung diarahkan ke sektor pendukung ekonomi yang 

produktif seperti pembangunan jalan, pelabuhan dan fasilitas infrastruktur pendukung 

lainnya. 

Pembangunan infrastruktur merupakan asset fisik yang dirancang dalam 

sistem sehinggga memberikan pelayanan publik yang penting, sistem fisik yang 

menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan 

fasilitas public yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia 

dalam lingkup sosial dan ekonom. Serta sebagai penunjang aktivitas ekonomi baik 

produksi maupun konsumsi final.
60

 

 

D. PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT 

a. Konsep Dasar Pembangunan Berbasis Masyarakat 

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai 

pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan. Dan 

dilaksanakan  oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaat potensi sumber-

daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dll.) yang ada dan dapat 

diakses oleh masyarakat setempat. 
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Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan  

berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh “orang luar” 

atau elit masyarakat yang merasa tahu dan lebih pandai untuk merumuskan 

pembangunan yang cocok bagi masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat, 

berarti pembangunan harus berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada modal 

sosial, berbasis pada budaya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, 

dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki dan atau diyakini oleh masyarakat 

setempat.
61

 

 

b. Pengertian Pembangunan Berbasis Masyarakat 

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral 

yang digunkan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan 

ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Pengertian 

tentang pembangunan berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan pemerintah 

bersama dengan warga masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan di 

pimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk 

memenuhi segala kebutuhan dan memecahakan masalah-masalah yang sedang dan 

akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup, kesejahteraan seluruh warga masyarakat 

dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.
62
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Hartoyo menyatakan, pembangunan berbasis masyarakat adalah suatu gerakan 

untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat 

dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka. Dengan adanya suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat dan kegiatan tersebut mempunyai 

tujuan, yaitu menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik jika dibanding dengan 

keadaan sebelumnya, kegiatan tersebut sangat diperlukan peran nyata dari seluruh 

anggota masyarakat.
63

 

Menurut Siagian, Sitidaknya ada 10 Prinsip dalam penyelenggaran 

pembangunan masyarakat, yaitu : 

1. Kesemestaan atau Komprehensif, artinya Cakupan bidang-bidang 

pembangunan masyarakat harus meliputi seluruh segi kehidupan dan 

penghidupan masyarakat luas 

2. Partisipasi Masyarakat, maksudnya betapapun  dominannya peranan 

pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan tidak mungkin 

seluruh beban menyelenggarakan pembangunan itu dipikul oleh 

pemerintah beserta aparaturnya, betapapun tingginya disiplin dan dedikasi 

aparatur tersebut 

3. Keseimbangan, artinya tidak mungkin suatu dibidangn pembangunan 

tidak dapat dipandang lebih penting dari bidang yang lainbahwa sesuatu 

bidang tertentu didahulukan pelaksanaanya, kiranya tidak mungkin 
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merupakan masalah, karna secara logis akan menuntut pelaksanaan yang 

didasarkan atas sesuatu skala prioritas yang jelas. 

4. Kontinuitas, maksudnya diperlukan kesinambungan pelaksanaan berbagai 

kegiatan pembangunan itu, dan satu tahap pembangunan hanyalah satu 

rantai yang amatlah panjang 

5. Pendekatan kesisteman, yaitu suatu cara yang tepat untuk dipergunakan 

dalam memecahkan masalah-masalah yang rumit. Pendekatan sistem ini 

tidak melihat komponen sesuatu bergerak dalam keadaan isolasi, 

melainkan melihat dan menganalisa ketergantungan dan interlasi serta 

interaksi diantara kompenen-komponen sehingga keseluruhan komponen 

bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat 

6. Mengandalkan kekuatan sendiri, namun bukan berarti bahwa 

penyelenggaraan pembangunan itu dilakukan dalam suasana terisolasi 

7. Kejelasan strategi dasar, maksudnya harus mengandung pedoman pokok 

sebagai pegangan utama yang dalam proses selanjutnya perlu dan memang 

dijabarkan dalam rencana dan program kerja yang dalam banyak hal 

dituangkan dalam proyek-proyek pembangunan 

8. Skala prioritas yang jelas dan bersifat luwes, artinya skala prioritas yang 

telah ditetapkan sebelumnya harus dimungkinkan untuk ditinjau secara 

berkala dan apabila memang perlu dilakukan penyesuaian-penyusuaian 

tertentu sehingga menjadi realistik 
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9. Kelestarian ekologi, maksudnya pembangunan harus pula sekaligus 

menjamin kelestarian ekologis dan keseimbangan ekosistem di bumi 

10. Pemerataan disertai pertumbuhan, maksudnya hasil-hasil pembangunan 

yang telah dicapai (seperti dibidang ekonomi) harus sudah dapat dinikmati 

oleh masyarakat , terutama yang berpenghasilan rendah, tetapi tidak dibagi 

habis sehingga tetap tersedia kemampuan yang semakin meningkan untuk 

mencapai hasil yang lebih besar di masa yang akan datang.
64

 

c. Metode pembangunan berbasis masyarakat 

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau 

suatu kerangka berpikir, menyusun gagasan yang beraturan, berarah, dan berkonteks 

yang relevan dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metodologi ialah suatu 

sistem terbuat, oleh karena itu metodologi merupakan seperangkat unsure yang 

membentuk satu kesatuan.
65

 

Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab setiap fasilitator pembangunan 

berbasis masyarakat adalah mengkomunikasikan inovasi, dalam rangka mengubah 

perilaku masyarakat penerima agar tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi demi 

tercapainya perbaikan mutu hidupnya. Dalam hubungan ini, perlu diingat bahwa 

penerima pemanfaat Pembangunan Berbasis Masyarakat sangatlah beragam. Baik 

beragam mengenai karakteristik individu dan masyarakatnya, beragam lingkungan 

                                                           
64

 Siagian, Sondang P. Op. Cit, h.  6 
65

 Aprillia Theresia, Krisnha S, Prima G.P, & Totok Mardikanto, Op. Cit, h. 226 



50 
 

 

fisik dan sosialnya, beragam pula kebutuhan-kebutuhannya, motivasi, serta tujuan 

yang diinginkannya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan tetang tidak adanya satupun metode yang 

selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan Pembangunan Berbasis 

Masyarakat. Dalam banyak kasus kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat  harus 

dilaksanakan dengan menerapkan beragam metode sekaligus yang saling menunjang 

dan melengkapi. Karena itu didalam setiap pelaksanaan setiap fasilitator harus 

memahami dan mampu memilih metode yang paling baik sebagai suatu cara yang 

terpilih untuk tercapainya tujuan yang dilaksanakan. 

d. Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat 

Pembangunan Berbasis Masyarakat pada hakikatnya merupakan proses 

perubahan yang terencana, oleh karena itu kegiatan perencanaan dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembangunan menjadi suatu keharusan yang harus 

dilakukan oleh para fasilitator.  

Mengutip pendapat Martinez yang menyatakann bahwa: pembangunan yang 

efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakann hasil 

dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil “trial and error” tetapi akibat dari 

perencanaan yang baik. 

Kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang efektif harus melalui 

perencanaan program/kegiatan yang baik, dengan kata lain harus direncanakan 

sebaik-baiknya.Adanya suatu perencanaan program/kegiatan akan memberikan 

“kerangka kerja” yang dapat dijadikan acuan oleh para fasilitator dan semua pemangk 
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kepentingan atau stakeholders (termasuk warga masyarakatnya) untuk mengambil 

keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya 

tujuan pembangunan yang diinginkan dan setiap program yang dirancang harus ada 

hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh (fasilitator bersama-sama 

masyarakat) paling efektif demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.
66
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BAB III 

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU SEBAGAI MODEL 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT 

 

A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN NEGERI OLOK GADING 

1. Letak Geografis  

Negeri Olok Gading yang terletak pada garis bujur -5
0
26`52.08 dan garis 

lintang 105
0
14`51.4, merupakan bagian wilayah administrative dari Kecamatan Teluk 

Betung Barat. Negeri Olok Gading berbtasan langsung dengan beberapa kelurahan 

lain yang ada diwilayah Kota Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut : 

 Sebelah utara : Kelurahan Sumur Putri  

 Sebelah selatan : Kelurahan Bakung 

 Sebelah timur : Kelurahan Kuripan  

 Sebelah barat : Kelurahan Sukarame 2 

 

Sumber Data : Peta Wilayah Administratif Kelurahan NOG 
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2. Data Kependudukan 

a. Daftar Statistik Penduduk Luas Daerah Dan Kepala Keluarga 

Kelurahan Negeri Olok Gading memiliki luas kawasan 109 Ha, 64 Ha di 

Lingkungan I dan 46 Ha di Lingkungan II, terdapat 1637 jumlah KK yaitu  619 di 

Lingkungan I dan 1.018 di Lingkungan II, warga yang ada pada Kelurahan Negeri 

Olok Gading terdapat Warga Negara Indonesia asli tanpa keturunan cina atau 

sebagainya 6.883 jiwa,  ada 2 orang keturunan cina dan 20 orang keturunan Arab. 

Seperti yang terdapat pada tabel 1 dibawah ini : 

Tabel 1. Data Statistik Penduduk, Luas Daerah Dan Kepala Keluarga

 

Sumber Data : Laporan Kependudukan Kelurahan 2016 

 

 

 

 

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

1 64 619 904 675 864 672 3775

2 45 1018 1084 1078 862 744 1 1 8 6 3 3 3790

1637 1988 1753 1726 1416 1 1 8 6 3 3 6905JUMLAH
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b. Data Penduduk Menurut Pekerjaan  

Data penduduk menurut pekerjaan diperlukan untuk mengetahui sumber 

penghasilan masyarakat, sehingga dapat diketahui kondisi perekonomiannya. Jumlah 

penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2.Data Penduduk Menurut Pekerjaan Dan Jenis Kelamin 

Sumber Data : Laporan Kependudukan Kelurahan 2016 

Kelurahan Negeri Olok Gading sebagai salah satu Kelurahan yang terletak 

dikawasan perkotaan Bandar Lampung merupakan tipikal Kelurahan yang non 

agraris, hal tersebut dapat tercermin pada Tabel 2 dibawah ini dimana mata 

pencaharian penduduk menitikberatkan pada sektor jasa dan perdagangan. Peringkat 

pertama adalah kaum buruh sebesar 1.789 jiwa, peringkat kedua diduduki oleh kaum 

pedagang sejumlah 310 orang. Dalam Tabel 3 ini juga terlihat pensiunan merupakan 

pekerjaan yang paling sedikit pelakunya di Negeri Olok Gading 

No. Golongan Pekerjaan Laki-

laki 

Perempuan Jumlah Ket 

1 Pegawai Negeri Sipil 90 45 135  

2 TNI 42 3 45  

3 Dagang 176 134 310  

4 Tani 75 29 104  

5 Tukang 114 - 114  

6 Buruh 1235 554 1789  

7 Pensiunan 33 12 45  

8 Lain-lain 1961 2402 3863  

 Jumlah 3726 3179 6905  
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c. Data Penduduk Menurut Umur 

Data penduduk umur diperlukan untuk mengetahui jumlah usia produktif. 

Yang dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini : 

Tabel 3.Data Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin 

Sumber Data : Laporan Kependudukan Kelurahan 2016 

Penduduk usia 17-24 dan 24-54 tahun dapat dimasukan dalam kategori 

produktif maka masyarakat Negeri Olok Gading sebagian besar warganya adalah 

produktif dan dianggap mampu dalam partisipasi pembangunan infrastruktur dari 

program KOTAKU. 

 

 

No. Agama Laki-

laki 

Perempuan Jumlah Ket 

1 0 – 4 Tahun 347 393 740  

2 5 – 6 Tahun 302 254 556  

3 7 – 13 Tahun 515 503 1018  

4 14 – 16 Tahun 315 269 584  

5 17 – 24 Tahun 541 520 1061  

6 24 – 54 Tahun 883 822 1705  

7 55 Tahun Keatas 823 418 1241  

 Jumlah 3726 3179 6905  
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d. Data Penduduk Menurut Agama 

Tabel 4.Data Penduduk Menurut Agama Dan Jenis Kelamin 

Sumber Data : Laporan Kependudukan Kelurahan 2016 

Berdasarkan tabel 4 di atas, sebagian besar dari total seluruh masyarakat 

Kelurahan Negeri Olok Gading penduduknya beragama Islam. Kegiatan keagamaan 

yang dilaksanakan berupa pengajian ibu-ibu yang rutin dilaksanakan pada hari rabu 

jam 13.00 dan pengajian bapak-bapak yang rutin dilaksanakan pada hari kamis 

malam jum’at setelah sholat isya. 

3. Data Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana perekonomian di wilayah administratif Negeri Olok 

Gading sangatlah terbatas, seperti ketiadaan pasar tradisional sebagian besar hanya 

warung-warung kecil dan Kelontongan tradisional yang menjual kebutuhan hidup 

sehari-hari warga Negeri Olok Gading. Keterbatasan sarana dan prasarana 

No Agama Laki-laki Perempuan Jumlah Ket 

1 Islam 3718 3169 6887  

2 Kristen 

Protestan 

4 7 11  

3 Kristen 

Khatolik 

4 3 7  

4 Budha - - -  

5 Hindu - - -  

 Jumlah 3726 3179 6905  
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perekonomian ini dapat dimaklumi karena Negeri Olok Gading memiliki akses yang 

relatif mudah ke pusat-pusat perkonomian dan perdagangan tradisional seperti Pasar 

Mambo, Pasar Cimeng atau ke pusat-pusat perbelanjaan modern seperti Hypermart, 

Chandra Super Store serta minimarket Alfamart yang terletak dikawasan Ruko City 

Walk Citra Garden. Pada Tabel 4 dibawah ini, dapat terlihat dengan detail sarana 

prasarana perekonomian dan bisnis yang ada di Kelurahan Negeri Olok Gading. 

Terlihat pada tabel 5 dibawah ini: 

Tabel 5. Data Sarana Perekonomian Kelurahan Negeri Olok Gading 

No Sarana Perekonomian Jumlah 

1 Pasar Umum 0 

2 Toko 2 

3 Kios/Counter 6 

4 Warung 52 

5 Pinjaman Ekonomi Bergulir PNPM P2KP 1 

6 Badan Kredit 0 

7 Mini Market 1 

8 Kafe 1 

9 ATM 3 

Sumber Data : Monografi Kelurahan 2016 
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a. Kondisi Lingkungan 

Negeri Olok Gading yang terdiri dari 2 lingkungan dan 14 RT memiliki luas 

lahan 109 hektar dimana digunakan sebagai lahan permukiman dan hanya seluas 4 

hektar yang digunakan sebagai lahan produktif yang terdiri dari 1% lahan untuk 

perkantoran dan 3% lahan untuk pertanian (persawahan, perkebunan) dan perikanan 

(ikan hias, ikan konsumsi seperti lele, gurame dll)seperti terlihat dalam Tabel 6 

dibawah ini. Hal ini tidaklah terlalu mengherankan dikarenakan Negeri Olok Gading 

bukanlah Kelurahan agraris yang mengandalkan penghasilan warganya dari sektor 

pertanian atau subsektor pertanian lainnya. Dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini : 

 

Tabel 6. Penggunaan Lahan Kelurahan Negeri Olok Gading 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

1 Lahan Permukiman 46,00 

2 Lahan Kuburan 1,50 

3 Lahan Pertanian dan Perikanan 3,00 

4 Lahan Perkantoran 1,00 

5 Lahan Pekarangan 28,50 

6 Lain-lain 29,00 

Total 109,00 

Sumber Data : Monografi Kelurahan 2016 
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Sarana dan Prasarana Kesehatan Negeri Olok Gading dapat dikatakan sangat 

terbatas, hal ini dapat terlihat pada Tabel 7  dibawah ini dimana hanya terdapat 1 

Puskesmas Pembantu, 1 Balai Pengobatan untuk melayani seluruh warga Negeri 

Olok Gading yang berjumlah kurang lebih 6.392 jiwa  dan 5 Posyandu yang tersebar 

di 12 RT untuk melayani kesehatan masyarakat, para Ibu hamil serta Balita. 

Tabel 7. Prasarana Kesehatan Kelurahan Negeri Olok Gading 

No Prasarana Kesehatan Jumlah 

1 Pusekesmas Pembantu 1 

2 Poliklinik/Balai Pengobatan 1 

3 Posyandu 5 

4 Toko Obat 0 

5 Tempat Dokter Praktek 0 

6 Apotik 0 

Sumber :  Proposal Minat PLPBK Kelurahan Negeri Olok Gading th 

2013 

Namun untuk layanan kesehatan yang bersifat primer atau bahkan sifatnya 

emergency  warga Kelurahan Negeri Olok Gading tidak terlalu khawatir dikarenakan 

Kelurahan ini dekat dengan akses layanan kesehatan seperti RSUD dr Dadi 

Tjokrodipo milik Pemerintah Kota Bandar Lampung dan beberapa rumah sakit 

swasta yang ada disekitar Negeri Olok Gading.  
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b. Infrastruktur Kelurahan 

Infrastruktur jalan di Kelurahan Negeri Olok Gading tersebar di 14 RT dan 2 

lingkungan, meliputi 1.300 meter jalan aspal, 180 meter rabat beton, 700 meter 

paving block dan 100 meter jalan tanah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

8 dibawh ini. Namun seiring berjalannya waktu terdapat penambahan panjang jalan 

aspal baru yang dibangun oleh Pemkot Bandar Lampung.Jalan Paving Block 

mengalami pengurangan diakibatkan oleh telah rusaknya paving block di beberapa 

titik ruas jalan yang telah lama dibangun. 

Tabel 8. Infrastuktur Jalan di Negeri Olok Gading 

No Prasarana Transportasi Panjang (m) 

1 Jalan Desa Aspal 1,300 

2 Jalan Rabat Beton 0,180 

3 Jalan Paving Blok 0,700 

4 Jalan Tanah 0,100 

Sumber Data : Proposal Minat Program PLPBK Negeri Olok Gading 2013 

 

B. IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

a. Tahap Persiapan  

1. Sosialisasi kepada Masyarakat setempat 

Tujuan diselenggarakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksaan 

program KOTAKU (kota tanpa kumuh) adalah untuk mendorong partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan musyawarah, pelaksaan kegiatan maupun pemeliharaan 
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infrastruktur. Sosialisasi di Kelurahan Olok Gading di lakukan oleh ketua LKM yaitu 

bapakJunaidi Irwan dan anggotanya dilaksanakan di sekretariat LKM atau di aula 

kelurahan Negeri Olok Gading. 

Materi sosialisasi yang diberikan yaitu terkait dengan program KOTAKU 

yang bertujuan untuk merubah permukiman yang kumuh menjadi permukiman yang 

layak huni, dan tehnis pelaksanaan program yang dilalui dengan 4 tahap utama yaitu, 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Serta program yang berkaitan 

tentang pentingnya partisipasi masyarakat yang sangat bermanfaat bagi mereka. 

Adapun partisipasi masyarakat Kelurahan Negeri Olok Gading dilihat 

dari tingkat kehadiran kurang lebih 53orang. Masyarakat antusias untuk 

melaksanakan program KOTAKU di lingkungannya dan siap mendukung atau 

berpartisipasi. Dalam pelatihan ini disepakati nama-nama yang akan menjadi 

pengurus LKM : Junaidi Irwan (ketua LKM), Abdul Kodir Zailani (wakil 

ketua LKM), Sugiono (sekertaris), Solma (bendahara), Subandi (anggota), 

Iyus Paryana (anggota), Ajijah (anggota), Husaini (anggota).
1
 

 

Selain itu kaum ibu-ibu dari sebagian masyarakat menyepakati untuk 

berpartisipasi berupa kesediaanya untuk menyiapkan konsumsi ketika musyawarah 

dan pelaksaan kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur.Sebagaimana dalam 

pernyataan berikut. 

Ibu-ibu warga sini saat ada musyawarah kelurahan atau lagi saat 

kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan, menyediakan minuman, kaya kopi, 

teh atau es kalau cuacanya lagi panas, gak cuma minuman, makanannya juga 

dibuatin gorengan, kue atau kalau tidak kita masak nanti makan bareng-

bareng kalau udah masuk waktu makan siang.
2
 

                                                           
1
Junaidi Ilham, Ketua LKM, wawancara 4 mei 2017 

2
 Sugiono, sekertaris LKM, wawancara 3 mei 2017 
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Tugas tersebut disepakati dan didanai swadaya oleh masyarakat setempat. Hal 

ini dikarenakan dana program KOTAKU hanya boleh digunakan untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh masyarakat, adapun untuk 

pengeluaran lainnya adalah swadaya dari masyarakat setempat dimana proyek akan 

diimplemetasikan. 

2. Musyawarah kelurahan I 

Tujuan dari musyawarah kelurahan untuk melakukan identifikasi 

kelembagaan masyarakat dan keaktifan LKM yang terdapat di masyarakat serta 

pembahasan hasil sosialisasi kepada warga masyarakat yang sebelumnya telah 

dilaksankan. 

Hasil dari sosialisasi adalah menetapka LKM pelaksanaan kegiatan KOTAKU 

di Kelurahan Negeri Olok Gading . menetapkan para pengurus dengan ketentuan 70% 

pengurus LKM adalah masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut kemudian di 

damping oleh ketua LKM untuk membahas Konsep Surat Pernyataan Minat dan 

Kesiapan Masyarakat dalam pelaksanaan KOTAKU. Sebagaiamana yang 

diungkapkan bapak Junaidi Irwan. 

Angota dari pengurus LKM harus banyak dari masyarakatnya sendiri, 

biar masyarakat aktif dalam kegiatan pemerintah gak Cuma nerima aja apa 

yang dikasih tapi bisa juga pertanggung jawabin dan ngelaksanainnya.
3
 

 

                                                           
3
 Junaidi Irwan, Ketua LKM, wawancara 4 mei 2017 
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Oleh karena itu pelaksanaan program KOTAKU lebih banyak melibatkan 

masyarakat itu sendiri.Adapun suratpernyataan yang memuat kesediaan masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam pelaksaan kegiatan KOTAKU dan berperan aktif dalam 

setiap tahap kegiatan KOTAKU, kemudian masyarakat siap menerima BLM untuk 

perbaikan lingkungan dan sanggup melaksanakan sesuai dengan pedoman umum 

KOTAKU. 

b. Tahap Perencanaan 

1. Musyawarah Kelurahan II 

Musyawarah Kelurahan II dilaksanakan untuk melibatkan ibu-ibu atau kaum 

perempuan yang berada pada daerah tersebut untuk mengusulkan bagaimana teknis 

pembangunan infrastruktur sehingga tidak mengganggu kegiatan ibu-ibu sehari-hari. 

Tidak hanya kaum wanita yang ikut dalam musyawarah kelurahan II ada juga 

masyarakat dan anggota LKM yang aktif melakukan kegiatan yang di lakukan di aula 

kelurahan. 

Campur tangan ibu-ibu sangat penting, misalnya seperti kalau kita 

mau bangun siring yang disibukin perempuan saat ibu-ibu lagi nyuci terus 

siringnya dibubarin nanti kerjaan rumah tangganya tidak beres-beres akibat 

dari adanya pembangunan siring, makanya dibuat kesepakatan jadwal sama 

ibu-ibu warga Negeri Olok Gading, agar tidak menghambat pekerjaannya, dan 

itulah pentingnya partisipasi kaum perempuan saat musyawarah dan ajuan 

usul.
4
 

 

                                                           
4
 Abdul Kadir  Zailani, Wakil Ketua LKM, wawancara 7 mei 2017 
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Partisipasi kaum perempuan dalam tahap perencanaan dilihat dari 

tingkat kehadiran, berkisar 18 orang.Masyarakat yang aktif bertanya maupun 

mengungkapka pendapat. Seperti mengusulkan dibangunnya sumur bor di RT 

5 LK 1 karena tidak adanya sarana air bersih, kemudian mengusulkan 

pembangunan drainase di RT 7 LK II karena drainasenya udah sangat rusak 

parah bahkan sudah tidak berbentuk seperti drainase lagi, kemudian pendapat 

lainnya yang dilontarkan kaum perempuan.
5
 

 

Kemudian hasil dari pendapat kaum perempuan terkait komponen 

infrastruktur yang akan dibangun dimusyawarahkan pada muskel ke II yang 

dilaksanakan di sekertariat LKM di Negeri Olok Gading, dipimpin oleh Bapak Faisal 

Risa, SH.MH sebagai Kepala Kelurahan didampingi oleh anggota LKM. 

Muskel II dilaksanakan untuk membahas hasil yang telah 

dimusyawarahkan bersama dengan kaum perempuan misalnya kaya 

dibangunnya drainase di RT 4 LK I dan RT 2 LK I selanjutnya usul 

dibangunnya sumur bor di RT 5 LK II dan usulan-usulan lainnya, ketika di 

muskel II dibahas apa saja yang masih kurang , misalnya dibangun rabat 

beton atau MCK di RT-RT yang kurang ketersediaannya. Masyarakat sangan 

antusias sekali menyampaikan usulan-usulannya.
6
 

 

Konstruksi yang boleh diusulkan dalam musyawarah kelurahan II dalam 

pembangunan infrastruktur sudah ada ketentuannya dalam program KOTAKU, tetapi 

sebisa mungkin proyek yang dibangun dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga 

meminimalisir peran pihak ketiga (kontraktor). Sebagai mana pernyataan berikut. 

Infrastruktur yang bisa diusulkan melalui program KOTAKU sudah ada 

ketentuannya, itu sudah ada kesepakatan dari pemerintah, kalau mau ada usul 

                                                           
5
 Junaidi Irwan, Ketua LKM, wawancara 4 mei 2017 

6
 Junaidi Irwan, Ketua LKM, Wawancara 4 mei 2017 
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pembangunan yang lebih besar juga bisa tapi yang ngerjain bukan masyarakat, ada 

tim ahlinya sendiri. Contohnya saja kaya pembangunan sumur bor, tidak semua orang 

bisa, jadi kalau masalah pembangunannya ini kita serahkan kepada pihak ketiga. 

2. Musyawarah kelurahan III 

Agenda Muskel III membahas kesepakatan rencana prioritas tahunan 

infrastruktur yang akan dibangun. Penyepakatan jadwal penyusunan RKM (Rencana 

Kerja Masyarakat) dan pembentukan KPP (Kelompok Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan).  

Muskel III dilaksanakan di aula Kelurahan Negeri Olok Gading yang 

dihadiri masyarakat berkisar 40 orang, 35% perempuan dan 65% laki-laki, 

masyrakat tersebut terdiri dari ketua RT, tokoh adat atau tokoh masyarakat, 

kaum perempuan yang ikut dalam muskel II dalam memberikan usul-usulan, 

serta masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh di mana program akan 

diimplementasikan.
7
 

 

Rencana Kerja Masyarakat dibuat berdasaran hasil dari muskel II pada 

dokumen program KOTAKU, di dalam dokumen RKM memuat rencana 

penggunaan dana BLM dari KOTAKU. Kemudian masyarakat menunjuk 

orang-orang siapa saja penanggung jawab dari KPP, setiap pembangunan ada 

penanggung jawabnya sendiri dari KPP, misalnya MCK umum penanggung 

jawabnya bapak sarbandi dia yang memelihara prasarana tersebut dan 

seterusnya.
8
 

 

Dalam muskel III ini juga mulai disusunnya anggaran dana yang ingin 

dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan apa yang akan dibangun sesuai dengan 

                                                           
7
 Junaidi Irwan, Ketua LKM, wawancara 4 mei 2017 

8
 Subandi, Anggota LKM sekaligus masyarakat, wawancara 6 mei 2017 
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usul-usul yang sudah diberikan oleh masyarkat. Anggaran dana dalam pembangunan 

infrastruktur yang akan dibangun keluar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam 

pembangunan, sehingga semua anggaran dana jelas untuk pembangunan apa saja dan 

berapa nominal yang digunakan saat pelaksaan berlangsung. Seperti pernyataan 

berikut. 

Jadi setiap apa saja infrastruktur yang mau dibangun dana baru keluar 

dari pemerintah, misalnya ada pembangunan rabat beton kira-kira dana yang 

dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan itu sekitar Rp 200.000.000 atau 

pembuatan sumur bor yang memakan dana Rp 150.000.000 dan begitu 

seterusnya sesuai dengan infrastruktur apa yang akan dibangun baru dana 

dikeluarkan oleh pemeritah.
9
 

 

c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan fisik 

1. Musyawarah Kelurahan IV  

Membahas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan 

pembangunan fisik. Muskel IV dilaksanakan di aula Keluraha Negeri Olok Gading. 

Hal-hal yang dibahas adalah penetapan tenaga kerja, rencana pengadaan barang, 

pembersihan lokal, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, dll. Tim pengadaan 

barang dan jasa di Kelurahan Negeri Olok Gading diketuai oleh Bapak Junaidi Irwan, 

sedangkan tenaga kerja diambil dari dimana mereka tinggal atau di RT masing-

masing. Sebagaimana ungkapan berikut. 

Tempat mereka kerja itu ya di RTnya masing-masing, karena kita kan 

maunya gimana caranya supaya masyarakat langsung yang melakukan 

kegiatan pembangunan tapi di sediain juga tukang khususnya, karena kalo gak 
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 Solma, Bendahara LKM, wawacara  5 mei 2017 
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ada tukang khususnya masyarakat setempat tidak tau ukurannya dan bisa jadi 

berantakan pembangunannya.
10

 

Penjelasan lebih lanjut juga dijelaskan oleh bapak Faisal Risa, MH selaku 

ketua Lurah, sebagai berikut : 

Barang itu udah disediain sama pemerintah apa aja yang dibutuhkan 

dalam pembangunan yang bakalan dibuat, diusahain barang udah dateng tepat 

waktu jadi langsung dikerjain aja apa yang harus dikerjain karena 

ketersediaan barangnya sudah ada.
11

 

Dan ungkapan jumlah orang yang hadir dalam musyawarah kelurahan IV 

yang dijelaskan oleh bapak Junaidi Irwan selaku ketua LKM 

Dalam muskel IV jumlah masyarakat yang hadir kira-kira sekitar 

53orang, 18 orang kaum perempuan dan 35 orang laki-laki.pekerjayang paling 

aktif ada sekitar 20 orang dari keseluruhan orang yang datang saat 

musyawarah, baik aktif dalam musyawarah maupun aktif dalam pelaksanaan 

kegiatan. Kemudian kegiatan pembersihan lokasi dilakukan secara bergotong 

royong atau sukarela didampingi oleh LKM, menyadarkan masyarakat untuk 

kebaikan kampungnya sendiri.
12

 

 

2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur di wilayah kumuh Kelurahan Negeri Olok Gading 

sesuai dengan Rencana Kerja Masyarakat yang disusun pada tahun 2016. Kegiatan 

fisik yang di kerjakan oleh masyarakat setempat didampingi oleh para ahli agar hasil 

sesuai dengan yang diharapkan.Walaupun para tukang tersebut adalah warga asli 

kelurahan Negeri Olok Gading tetapi mereka tetap diberi bayaran. Alasannya karena 

mereka adalah masyarakat yang kurang mampu sehari-hari bekerja buruhh harian 
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 Suparmin, ketua RT (tokoh masyarakat), wawancara 4 mei 2017 
11

 Faisal Risa, SH. MH. Kepala Kelurahan Negeri Olok Gading 8 mei 2017 
12

 Junaidi Irwan, Ketua LKM, wawancara 4 mei 2017 
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lepas dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi, selain itu, agar dana BLM benar-

benar diserap oleh masyarakat miskin itu sendiri. Masyarakat itu yang membangun 

sendiri dan untuk dirasakan manfaatnya oleh mereka sendiri. 

Adapun menurut data yang ada, jumlah pekerja aktif terdapat 20 orang. 

Berasal dari masyarakat kurang mampu sekitar lingkungan kumuh Negeri Olok 

Gading. Sedangkan total pekerja adalah 65 orang.Selama pelaksanaan kegiatan fisik. 

Masyarakat didampingi oleh ketua LKM  yaitu Bapak Junaidi Irwan berikut adalah 

keaktifan masyarakat dan kaum perempuan dalam pelaksanaan KOTAKU serta 

dalam kegiatan pengawasan dalam proses pekerjaan fisik. 

Ibu-ibu yang ada disana sampe bantuin angkat-angkat material 

bangunan karena terlalu semangat pertisipasinya untuk ikut juga ngebangun 

infrastruktur yang lagi dibangun.
13

 

 

Hal tersebut menurut pengakuan mereka karena demi kebaikan kampung 

sendiri, jika kalau bukan dari kita sendiri yang mau merubah keadaan kampung kita 

jadi lebih baik, lalu siapa lagi yang akan bekerja memperbaiki kampung kita. 

Kita ini adalah relawan, istilah relawan disini bukan untuk 

kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat, untuk kemajuan 

kampung sendiri. Bukan untuk pribadi sendiri, kalo kita gak sukarela terus 

mau siapa lagi yang mau majukan kampung sendiri?Namanya juga relawan 

jadi kalau ada waktu dia yang kesana, jadi bergantian. Karena kan gak 

semata-mata di wilayah itu saja , dimana saja wilayah kumuh Negeri Olok 

Gading kita stanby.
14
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 Ajijah, Anggota LKM perwakilan ibu-ibu dari muskel II, wawancara 6 mei 2017 
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 Hesa Rudi, Warga Masyarakat Negeri Olok Gading  yang terlibat aktif, Wawancara 5 mei 
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Berdasarkan pernyataan diatas, partisipasi perempuan dan masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan fisik terkadang mengerjakan pekerjaan berat yang maupun laki-

laki atau perempuan juga bisa melakukannya, sedangkan dalam kegiatan pengawasan 

selama mereka ada dirumah atau ada di lingkungannya maka mereka akan melakukan 

pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan secara sukarela, sehingga tidak 

mengganggu aktivitas mereka di luar lingkungan. 

d. Tahap Evaluasi 

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara terbuka, setiap masyarakat boleh 

menghadiri ketika diadakan rapat evaluasi.Selain itu juga semakin sering masyarakat 

ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maka itu lebih 

baik.Tetapi khusus bagi LKM diharuskan untuk memantau dan mengevaluasi 

kegiatan.Sebagai laporan pertanggung jawaban. 

Masyarakat boleh aja mengawasi tapi sangat di khususkan untuk LKM 

karena yang tau persis perkembangannya, kalau masyarakat mau setiap 

haripun ngawasinnya boleh aja malah lebih bagus lagi. Dan RT setempatnya 

yang sangat diwajibkan dalam hal pengawasan. Kalau seumpama hasilnya gak 

bagus kan RT nya juga yang kena imbasnya. Selama ini RT dan LKM yang 

aktif mengawasi, masyarakat sekitar palingan cuma liat-liat udah gitu 

aja.Kalau rapat evaluasi ada di musyawarah kelurahan.
15

 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ketua RT diwajibkan untuk melakukan 

pengawasan terhadap pembangunan di RT masing-masing. Masyarakat juga di 

persilahkan untuk mengawasi proses pelaksanaan kegiatan. 
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Tahap evaluasi selanjutnya dibahas dalam musyawarah kelurahan V yaitu 

membahas tentang pertanggung jawaban penggunaan dana BLM untuk pelaksanaan 

kegiatan fisik, pembahasan laporan pertangggung jawaban hasil pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur, penyerahan seluruh dokumen dan laporan pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur, persiapan serah terima hasil pembangunan pembentukan 

KPP (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan). 

Pada musyawarah muskel V penyelesaian serah terima dokumen 

pelaksanaan pembangunan fisik, ada yang bertanggung jawab untuk 

memberikan laporan saat pelaksaan berlangsung, terus juga langsung aja 

dibentuk siapa saja yang menjadi anggota KPP.
16

 

 

Adapun tugas KPP adalah melakukan pemeliharaan infrastruktur.KPP 

dibentuk untuk mengawasi infrastruktur yang telah selesai dibangun kemudian 

melapor jika terjadi kerusakan.Pengurus KPP berasal dari masyarakat setempat dan 

seluruh RT menjadi anggota sehingga pengawasannya dilakukan bersama-sama. 

RT-RT dikelurahan ini semuanya terlibat dalam pengurusan dan 

pengawasan, masyarakatnya juga kalau semua mau ikut ngawasin dan ikut 

dalam pemeliharaan malah itu yang diharepin, jadi semuanya sama-sama 

ngurus dan ngawasin.
17

 

 

e. Tahap Persiapan Keberlanjutan Pembangunan 

Persiapan keberlanjutan dilakukan agar masyarakat tetap aktif merencanakan 

dan melaksanakan pembangunan untuk perbaikan lingkungan serta kualitas hidupnya. 
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Karena tujuan program KOTAKU yang berbasis masyarakat adalah menjadikan 

masyarakat mandiri menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi.Musyawarah 

dilaksanakan berdasarkan siklus pelaksanaan KOTAKU sebagaimana pernyataan 

berikut. 

Kegiatan musyawarah dilaksanakann berdasarkan jadwal tahapan 

kegiatan KOTAKU, bukan berdasarkan waktu sebulan atau seminggu. 

Masyarakat laki-laki maupun perempuan cukup aktif untuk ikut serta dalam 

setiap kegiatan. Mereka aktif memenuhi undangan dan aktif bertanya serta 

mengungkapkan pendapat mereka.
18

 

 

Kehadiran masyarakat dalam musyawarah berdasarkan undangan.Masyarakat 

diundang melalui ketua-ketua RT setempat.Ketua berhak memilih siapa saja 

warganya yang sekiranya dapat mewakili.Seperti pernyataan berikut. 

Dalam rapat kita sebagai anggota LKM selalu ngundang RT, nanti RT 

nya di suruh bawa warganya sebagai perwakilan sekitar 2 atau 3 orang 

gitu.Terserah RT nya mau bawa siapa saja perwakilannya yang penting ada 

yang hadir dan ikut serta.
19

 

 

Kemudian, pembangunan infrastruktur yang diharapkan keberlanjutannya 

harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka infrastruktur yang telah 

selesai pada tahun 2016 memberi manfaat kepada masyarakat  berupa lingkungan 

yang bersih, menambah jalinan silaturahmi, dll. 
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Sebagai bentuk keberlanjutan pembangunan agar hasill pembangunan dapat 

dirasakan pemanfaatannya secara terus menerus, maka di bentuklah Kelompok 

Pemeliharaan dan Pemanfaatan (KPP) seperti yang dibentuk pada saat pelaksanaan 

muskel V. Sementara ini, KPP betugas memperhatikan apakah ada kerusakan atau 

tidak, kemudian melaporkan kepada LKM, tetapi ada kendala karena belum ada 

anggaran untuk kegiatan tersebut. 

Sementara ini kita cuma disuruh laporan aja ke LKM kalau ada 

kerusakan biar nanti anggota LKM nya yang memperbaiki.Kalau kotor ada 

rumput yang tumbuh ya masyarakat sekitarnya yang ngebersihin, tapi belum 

bejalan untuk tahap perbaikan karena belum ada anggarannya.
20

 

Program pengentasan kumuh maupun penuntusan kemiskinan bukan 

yang pertama kalinya diimplementasikan di Kelurahan Negeri Olok 

Gading.Sebagai contoh, ada pembangunan ruang terbuka yang dibangun oleh 

program PLPBK dan pembuatan jembatan penyebrangan tetapi aulanya tidak 

terurus kelihatan kotor.Aula ini dibangun waktu program PLPBK terlaksana 

di daerah ini, gak cuma aula ini aja tapi jembatan itu juga yang dibangun 

untuk penyebrang.
21

 

 

Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan tentang pentingnya hidup bersih 

dan lingkungan sehat. Agar dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai 

program penuntasan pemukiman kumuh tidak sia-sia. Dan pembangunan bisa 

dirasakan pemanfaatannya. 

                                                           
20

 Maryono, warga masyarakat yang aktif, wawancara 8 mei 2017 
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 Subandi, anggota LKM sekaligus masyarakat, wawancara 7 mei 2017 



 

 

BAB IV 

PROGRAM KOTAKU SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN NEGERI 

OLOK GADING 

 

A. Implementasi Program Kotaku Sebagai Pembangunan Berbasis Masyarakat 

dan Bentuk Keterlibatan Masyarakat 

Implementasi program KOTAKU di Kelurahan Negeri Olok Gading melalui 4 

tahap utama yaitu, persiapan yang dilakukan dengan adanya sosialisasi kepada 

masyarakat dan musyawarah kelurahan I,  kemudian perencanaan yang dilakukan 

dengan musyawarah kelurahan II dan musyawarah kelurahan III, tahap pelaksanaan 

yang dilakukan adalah dengan musyawarah kelurahan IV yang kemudian langsung 

dilaksakannya pembangunan fisik, dan yang terakhir adalah evaluasi yang sekaligus 

ada pengawasan di dalamnya dan dilanjutkan pada tahap pemanfaatan dan 

pemeliharaan. Tahap-tahap tersebut telah diimplementasikan pada tahun 2016. 

Dalam bab II (h.32) strategi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat 

bersifat sangat struktural yang dapat mengakomodasi berbagai ragamkonsektual 

masing-masing daerah, lebih dapat mempermudah penjabaran yang sistematis pada 

tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di bidang infrastruktur, 

baik dalam bentuk rencana, program, proyek maupun kegiatan. 

Negeri Olok Gading merupakan Kelurahan Kota Bandar Lampung yang 

memiliki luas daerah 109Ha , memiliki 2 lingkungan dan 14 RT di dalamnya, yang 
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sebagian besar penduduknya islam, sarana dan prasaranan kesehatan yang belum 

memadai serta prasarana jalan yang masih terbilang kumuh sekarang sudah menjadi 

pemukiman yang layak huni dan pembangunan jalan yang sudah tertata rapih dan 

dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan 

Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan pada pelaksanaan program KOTAKU diawali dengan sosialisasi 

yang diberikan kepada masyarakat daerah tersebut yaitu, tentang pengertian kumuh 

dan program yang akan diimplementasikan, pelatihan merupakan proses 

pembelajaran yang melibatkan prolehan keahlian konsep peraturan atau sikap untuk 

meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sosialisasi yang sudah dilaksanakan merupakan 

usaha untuk memperbaiki performasi kerja yang menjadi tanggung jawab masyarakat 

dan anggota LKM yang sudah dibentuk dan dipilih oleh masyarakat sekitar, 

sosialisasi ini diharapkan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dari keahlian 

SDM (Sumber Daya Manusia) organisasi yang berkaitan dengan fungsi yang harus 

dipertanggung jawabkan. 

Kegiatan sosialisasi dalam implementasi program KOTAKU sebagai model 

pembangunan berbasis masyarakat sangat diminati dan dinantikan pelaksanaannya 

oleh warga sekitar karena manfaatnya sangat besar untuk daerah tersebut, masyarakat 

antusias datang pada tahap pelatihan yang dilihatdari pernyataan pada bab III (h.65) 
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dilihat dari tingkat kehadiran kurang lebih 53 orang masyarakat antusias untuk 

melaksanakan program KOTAKU di lingkungannya dan siap berpartisipasi secara 

aktif. 

Kemudian pada tahap persiapan seluruh masyarakat yang ikut pada 

musyawarah kelurahan I menentukan dan mengusulkan tugas-tugas apa saja yang 

akan dilakukan masyarakat serta anggota LKM dalam mengimplementasikan 

program KOTAKU. 

Tujuannya dilaksanakannya sosialisasi telah dirancang dengan baik oleh 

anggota LKM, tentang apa yang ingin dicapai setelah pelatian ini dilakukan dengan 

memberikan materi-materi yang berkaitan dengan program KOTAKU dan 

pembangunan infrastruktur berbasis masyarkat serta melakukan identifikasi 

kelembagaan masyarakat, dan keaktifan masyarakat yang ikut berpartisipasi. 

2. Tahap Perencanaan 

Wacana pembangunan yang berbasis pada masyarakat sesungguhnya sudah 

dimulai 34 tahun yang lalu, dimana konsep pembangunan dari rakyat oleh rakyat dan 

untuk rakyat telah dimasukan dalam GBHN pada decade 1970an. Sementara 

kebijakan yang lebih konkrit dimulai pada decade 1980an, sejak decade 1990an 

kegiatan pembangunan daerah dirancang lebih pertisipatif melalui lembaga 

pengambilan keputusan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga 

nasional. 



76 
 

 

Pemahaman tentang pentingnya patisipasi masyarakat dalam perencanaan 

sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Seperti 

pernyataan pada bab II (h.48) pembagunan berbasis masyarakat adalah suatu gerakan 

untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat 

dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka. Dengan adanya suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat dan kegiatan tersebut mempunyai 

tujuan yaitu, menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik jika di banding dengan 

keadaan sebelumnya, kegiatan tersebut sangat diperlukan peran nyata dari seluruh 

anggota masyarakat. 

Dengan menentukan apa saja pembangunan infrastruktur yang boleh di 

usulkan masyarakat yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Ibu-ibu ikut serta 

mengusulkan jadwal pelaksanaan, karena agar tidak menghambat pekerjaan sehari-

hari ibu-ibu yang tempat tinggalnya berada pada wilayah yang akan dibangun 

infrastrukturnya. Perencanaan yang melibatkan masyarakat di dalamnya untuk 

membicarakan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya 

merupakan suatu hal yang sangat baik dibutuhkan dalam implementasi program 

KOTAKU sebagai model pembangunan infrastruktur berbasis masyarkat, karena jika 

masyarakat memahami apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban mereka dalam 

program KOTAKU yang akan dilaksanakan nantinya pasti realisasi dalam 

pembangunan infrastrukturnya akan berjalan secara maksimal. 
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Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi perwujudan 

implementasi program KOTAKU karena, implementasi atau pelaksanaan 

perencanaan pembangunan dapat bergerak salah satunya ialah dengan adanya 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka. Masyarakat Kelurahan 

Negeri Olok Gading telah memahami dan menyadari dengan baik akan pentingnya 

keterlibatan mereka dalam suatu program pembangunan, partisipasi masyarakat sudah 

terwujud dengan baik dilihat dari masyarakat yang secara aktif memberikan usulan-

usulan, membantu menyiapkan dan merencanakan penyiapan jadwal Rencana Kerja 

Masyarakat (RKM). 

3. Tahap Pelaksanaan 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh masyarakat tidak 

mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan dalam perencanaan, tetapi 

bagaimanapun dalam membuat perencanaan yang sifatnya untuk kepentingan publik 

sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat dalam proses 

pembangunan yang berbasis masyarakat. 

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan 

positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan 

didaerahnya. 

Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan keinginan masyarakat. 



78 
 

 

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diawali oleh adanya 

sosialisasi yang optimal dari pihak-pihak yang bertanggung jawab (anggota LKM) 

tentang pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. 

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Negeri Olok Gading sudah 

cukup baik, dimana masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya, pelaksanaan pembangunan 

terealisasi maksimal karena dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Seperti pernyataan 

bab III (h.72) Kegiatan fisik yang di kerjakan oleh masyarakat setempat didampingi 

oleh para ahli agar hasil sesuai dengan yang diharapkan.Walaupun para tukang 

tersebut adalah warga asli kelurahan Negeri Olok Gading tetapi mereka tetap diberi 

bayaran. Alasannya karena mereka adalah masyarakat yang kurang mampu sehari-

hari bekerja buruhh harian lepas dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi, selain 

itu, agar dana BLM benar-benar diserap oleh masyarakat miskin itu sendiri. 

Masyarakat itu yang membangun sendiri dan untuk dirasakan manfaatnya oleh 

mereka sendiri. 

Pengawasan pekerjaan dilakukan semua masyarakat Kelurahan Negeri Olok 

Gading tidak hanya anggota LKMnya saja, dengan peibatan seperti itu, semangat 

akan pembangunan dapat memaknai proses pembangunan itu sendiri sebagai 

konsekuensi adanya kebersamaan dalam membagun infrastruktur. 
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Dengan demikian perwujudan pembangunan infrastrutur berbasis masyarakat 

sudah terwujud dengan baik dilihat dari apa yang diinginkan masyarakat dalam 

pembangunan di daerahnya sudah terealisasi dengan penarapan pembangunan pada 

prinsip-prinsip dasar pembangunan berbasis masyarakat yaitu, oleh dan utuk 

masyarakatnya itu sendiri. 

Perlunya pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, 

mendengar aspirasi atau usulan-usulan masyarakat, kepekaan pemerintah terhadap 

kebutuhan masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan social dalam 

masyarakat. 

4. Tahap Evaluasi 

Pelibatan evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah yang 

sudah direncanakan sebelumnyaa, pelibatan masyarakat dalam evaluasi merupakan 

suatu tujuan untuk mengetahui ketercapaian suatu program yang telah direncanakan 

dan dilaksanakan sebelumnya. 

Suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana 

kegiatan tersebut telah dicapai. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa beberapa hal 

seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam mengevaluasi suatu 

pelaksanaan pembangunan, tetapi juga dalam hal mengawasi suatu pembanguna yang 

sedang dilaksanakan, dan sifatnya untuk kepentingan publik sudah sepantasnya 
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pemerintah melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi dan mengawasi 

pembangunan. 

Dalam hal ini perlu adanya suatu pelibatan kinerja dari aparat pemerintah 

guna meningkatkan kerjasama dengan baik dari seluruh elemen masyarakat. Seperti 

pernyataan pada bab III (h.74) Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara terbuka, setiap 

masyarakat boleh menghadiri ketika diadakan rapat evaluasi.Selain itu juga semakin 

sering masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kegiatan maka itu lebih baik.Tetapi khusu bagi LKM dihharuskan untuk memantau 

dan mengevaluasi kegiatan.Sebagai laporan pertanggung jawaban. 

Implementasi pembangunan infrastruktur berbasisi masyarakat merupakan 

suatu pembangunan dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

evaluasi samapi tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sudah menjadi kewajiban 

masyarakat untuk terlibat langsunng didalamnya. 

Maka pada tahap evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat, sehingga 

masyarakat tahu ketercapaian apa saja yang sudah di dapat dalam pelaksanaan 

pembangunan pada programKOTAKU. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah diuraikan diatas 

maka dapat disimpulkan : 

1. Implementasi program KOTAKU di Negeri Olok Gading dilaksanakan dalam 

4 tahap utama pembangunan yaitu, tahap persiapan dalam tahap ini terdiri dari 

sosialisasi sekaligus pembentukan LKM melalui pemilihan dari masyarakat 

setempat dan musyawarah kelurahan I yang membahas hasil dari sosialisasi, 

tahap perencanaan dalam tahap ini terdiri dari musyawarah kelurahan II yang 

diikuti oleh kaum perempuan dan musyawarah kelurahan III dengan 

penetapan jadwal RKM (Rencana Kerja Masyarakat) dan penyusunan 

anggaran dana yang akan dikeluarkan, tahap pelaksanaan dalam tahap ini 

terdiri dari musyawarah kelurahan IV yang membahas tentang langkah-

langkah pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaan barang, kemudian 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur. dan tahap evaluasi di dalamnya 

terdapat musyawarah kelurahan V yang membahas laporan pertanggung 

jawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pembentukan KPP 

(Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan), sampai pemeliharaan dan 

pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun. Dan dapat memberikan 

manfaat kepada masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur yang telah 

berhasil dibangun. Tetapi tidak seluruh masyarakat di daerah tersebut ikut 
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dalam mengimplementasikan program KOTAKU, terlalu dominan campur 

tangan pemerintah dalam segala bentuk kegitan yang dilaksanakan. 

Dalam tahap pemeliharaan dan pemanfaatan terjadi kurang maksimal dalam 

menjalankannya karena masih tidak ada kejelasan dana untuk pemeliharaan 

infrastruktur yang telah dibangun. 

2. Bentuk keterlibatan (partisipatif) yang merujuk pada teori partisipasi di 

Kelurahan Negeri Olok Gading yang berbasis masyarakat cukup banyak 

antusiasnya dalam pembuatan keputusan atau mengikuti musyawarah 

kelurahan, memberikan usulan-usulan dalam pembangunan, dalam hal ini 

dapat dilihat sudah terjalannya perlibatan masyarakat dalam proses kegiatan 

pembangunan infrastruktur melalui program KOTAKU di Kelurahan Negeri 

Olok Gading. Namun masyarakat daerah tersebut tidak seluruhnya ikut 

terlibat dalam setiap pelaksanaan program, masih terlalu banyak campur 

tangan pemerintah dalam pelaksanaan program KOTAKU yang membuat 

pembangunan berbasis masyarakat kurang terlaksana. Dan pada umumnya 

telah membuat masyarakat memahami sangat pentingnya keterlibatan mereka 

dalam pembangunan program yang diberikan oleh pemerintah. 

B. Saran 

Sebagai akhir dari uraian kiranya penulis mengajukan beberapa saran sebagai 

sumber pemikiran sebagai berikut : 

1. Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan harus 

lebih ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan, baik mulaidari tahap 
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persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hingga pemanfaatan dan 

pemeliharaan. Masyarakat adalah orang paling mengetahui apa yang menjadi 

masalah di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kota Bandar Lampung dan apa yang mereka butuhkan, jadi pelibatan 

masyarakat serta merespon opini yang ada dari seluruh elemen harus lebih 

diutamakan. 

2. Musyawarah Kelurahan merupakan suatu forum bagi masyarakat dalam 

merencanakan apa yang menjadi kebutuhannya dalam pembangunan 

infrastruktur, jadi pemerintah harus selalu memperhatikan setiap hasil 

musyawarah karena di dalamnya terdapat seluruh aspirasi masyarakat dalam 

merealisasikan dalam bentuk program-program pembangunan. Pemerintah 

harus lebih peka dan tanggap terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Setiap 

pengambilan keputusan dalam program pembangunan haruslah senantiasa 

memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat karena hal inilah 

yang meningkatkan kembali keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembangunan. Pendekatan pembangunan top-down harus segera ditinggalkan 

dan beralih kependekatan bottom-up lebih aspiratif dan memihak kepada 

masyarakat. 
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