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ABSTRAK. Sebagian besar masyarakat miskin di kota berasal dari pedesaan yang 
pindah ke kota-kota besar karena sempitnya kesempatan mencari nafkah di desa. Di 
kota-kota besar mereka membentuk permukiman, baik legal maupun liar berbentuk 
kampung-kampung. Apabila kita bandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, maka 
kelompok masyarakat miskin di kota adalah kelompok masyarakat yang paling lemah 
terhadap krisis. Oleh karena itu program perbaikan kampung dan pemukiman golongan 
ekonomi lemah seharusnya dilihat dalam konteks ini. 
 
Pengembangan dan partisipasi masyarakat perlu diaktifkan semaksimal mungkin dalam 
proses perbaikan lingkungan perumahan kota, sehingga keadaan lingkungan kampung 
yang merosot dapat ditanggulangi bersama-sama. Titik berat permasalahan adalah pada 
proses partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan pemukimannya dalam 
keterbatasannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan komunitas. Proses partisipasi 
yang terjadi pada masyarakat kelurahan Gunung Ketur kecamatan pakualaman 
yogyakarta ini lebih didasarkan sebuah partisipasi yang top-down yaitu proses partisipasi 
yang lebih digerakkan oleh pemimpin di komunitas, sehingga proses partisipasi 
tergantung dari keaktifan dari pemimpin komunitas dalam menggerakkan warganya. 
 
Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : (1) organisasi RW 
yang aktif membangkitkan partisipasi masyarakat; (2) pemimpin organisasi yang berperan 
aktif dan memiliki dalam kapasitas memegang peranan penting dalam mendorong warga 
suatu komunitas untuk berpartisipasi; (3) adanya dorongan dari pemerintah kota seperti 
memberikan insentif menjadikan warga aktif berpartisipasi dengan wujud yang beragam; 
dan (4) kondisi lingkungan komunitas sebagai bagian dari kota mendorong masyarakat 
untuk memperbaiki lingkungannya untuk mewujudkan komunitas yang lebih sehat. 
 
Kata kunci : partisipasi, komunitas, pengembangan permukiman. 
 
ABSTRACT. Poor community in the city mostly form rural, they move to big cities 
because the chance to get a job in rural is difficult. In big cities they create settlement 
either legal or illegal such as kampongs. If we compare this community with other 
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community group, the poor community group within city is a weakest community group in 
dealing with crisis. Therefor, kampong improvement program as well as settlement for low 
income group has to be underlined in this context. 
 
Community participation and development should be activated as maximize as possible in 
improvement process of urban settlement environment, thus activity could be handled 
together with the condition of kampung environment. The main problem is the process of 
community participation in the upgrading of settlement environment within their lack of 
power to improve the quality of community environment. Participation process which 
happen in the community of Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta, particularly is 
motored by the leader within community, thus the process will depend on the active leader 
in motoring the community. 
 
Community participation is affected by some factors as follow : (1) organization of local 
community (RW) which encourage community participation; (2) organization leader who 
actively undertaking his role and has motivation and important role to encourage his 
community to be participated; (3) there is an encouragement from local government for 
example by delivering incentive for community could encourage them to be participated 
more in variety ways; (4) condition of community environment as a part of the city could 
encourage community to enhance their environment to create healthier community. 
 
Key words : participation, community, settlement development. 

 
PENDAHULUAN 
 
Penurunan kualitas kehidupan di kawasan perkampungan rakyat di tengah-
tengah kota, memaksa mereka yang tidak mampu menanggung beban 
ekonomis pemeliharaan tingkat kualitas yang ada, untuk berpindah ke tempat 
lain umumnya ke pinggiran kota dan membentuk kawasan “rumah petak” yang 
paralel pola penyebarannya dengan penyebaran lapisan-lapisan lebih mampu. 
Pola pemekaran wilayah pemukiman tidak memecahkan masalah penurunan 
kualitas kehidupan di tengah kota, kalau ditinjau dari sudut sosiologis. Selain itu 
juga terjadi labilitas struktur pelapisan masyarakat di kawasan pemukiman 
karena tidak memungkinkan penggalangan kepemimpinan antar lapisan yang 
kuat, yang hanya terjadi karena interaksi yang datang dari pergaulan berjangka 
waktu lama. (Wahid dalam Budihardjo, 1984) 
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Sebagian terbesar masyarakat miskin di kota berasal dari pedesaan yang pindah 
ke kota-kota besar karena sempitnya kesempatan mencari nafkah di desa. 
Perubahan esensial terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau semula mereka 
adalah petani-petani di desanya, maka sekarang mereka menjadi buruh dan 
pekerja di kota. Jadi kalau semula mereka hidup dari kegiatan sektor produksi 
pangan yang vital sifatnya, sekarang mereka hidup dari sektor jasa umum yang 
kurang vital atau sama sekali tidak vital. Masyarakat pedesaan yang masih hidup 
dari sektor produksi pangan peranannya bahkan meningkat selama adanya 
krisis. Masyarakat kaya di kota-kota besar masih bisa memanfaatkan 
kekayaannya untuk mengatasi krisis. Sedangkan masyarakat miskin di kota-kota 
besar sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu program 
perbaikan kampung dan pemukiman golongan ekonomi lemah seharusnya 
dilihat dalam konteks ini. Suatu usaha perbaikan kampung yang bertujuan 
memperkokoh eksistensi masyarakat kampung dengan memberikan mereka 
peran yang lebih esensial dalam kehidupan kota akan memberikan manfaat 
ganda.(Soemardjan dalam Budihardjo, 1984). 
 
Ciri pertama dalam kebanyakan perkampungan kota adalah bahwa semua 
penghuninya berasal dari desa yang sama, sehingga memungkinkan semacam 
homogenitas yang agak besar. Karena kebanyakan berasal dari desa yang 
miskin maka umumnya penduduk ini berpendapatan rendah. Dalam 
menyambung hidup maka modal utama yang diandalkan adalah tenaga otot 
masing-masing dan waktu yang masih banyak kosong. Ini tidak berarti bahwa 
tidak ada penduduk dalam perkampungan kota yang langsung terlibat dalam 
pengisian fungsi kota di sektor formal. Kelompok pegawai dan karyawan 
berpenghasilan kecil yang bekerja di sektor perdagangan, pemerintah, industri 
dan lain-lain kegiatan banyak tinggal di perkampungan kota ini. Rendahnya 
tingkat pendapatan kelompok ini mempertemukan mereka dengan kelompok 
penduduk yang hidup di sektor informal ini. (Salim dalam Budihardjo, 1984) 
 
Dengan ketiadaan modal, rendahnya pendidikan, terbatasnya keterampilan, dan 
rendahnya pendapatan maka lingkungan pemukiman berkualitas rendah pula. 
Kompleks pemukiman serba padat, letak pemukiman tidak teratur. Fasilitas 
elementer, seperti air minum, tempat mandi-cuci-kakus yang bersih, listrik dan 
selokan pembuangan air tinja dan sampah, umumnya tidak tersedia baik.  
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Dalam keadaan serba kekurangan seperti ini, ada hal yang menarik adalah 
semangat kekeluargaan yang cukup baik di antara mereka. Peri kehidupan 
berdasarkan ikatan “gemeinschaft” dengan hubungan antara sesama yang tidak 
zakelijk, serba kekeluargaan, tumbuh lebih menonjol dibandingkan dengan peri-
kehidupan dengan ikatan ”gesellschaft” dengan hubungan serba zakelijk dan 
garis pemisah yang tajam antara kepentingan pribadi dengan kepentingan 
umum lingkungan masyarakat. (Salim dalam Budihardjo, 1984) 
 
Sebetulnya sifat homogen kampung yang masih bercirikan semangat 
“gemeinschaft”, menguntungkan sekali dengan timbulnya spontanitas penduduk 
yang mengadakan swadaya perbaikan kampung. Tetapi sudah jelas bahwa 
proses urbanisasi yang melaju pesat itu menyebabkan perbaikan spontan dan 
rutin makin ketinggalan, sehingga perlu dipikirkan penanganan yang lebih serius 
dengan alokasi anggaran yang lebih besar. Sebetulnya kesadaran masyarakat 
setempat dalam memperbaiki lingkungan hidupnya, sudah cukup meluas, 
sehingga menghasilkan proyek-proyek swadaya, tetapi berhubung kurangnya 
perancangan dan terbatasnya dana maka perlunya prakarsa perbaikan kampung 
dengan tujuan menaikkan kualitas lingkungan hidup kampung, yang umumnya 
dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah itu.(Herlianto dalam Budihardjo, 
1984) 
 
Di sini terlihat bahwa pengembangan masyarakat (community development) 
perlu benar-benar digalakkan, dan partisipasi masyarakat perlu diaktifkan 
semaksimal mungkin dalam proses perbaikan lingkungan perumahan kota, 
sehingga keadaan lingkungan kampung yang merosot dapat ditanggulangi 
bersama-sama. Dari uraian diatas, maka titik berat permasalahan adalah pada 
“community participatory process” yaitu proses partisipasi masyarakat dalam 
perbaikan lingkungan pemukimannya dalam keterbatasannya untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan komunitas. 
 
Sejalan dengan ini, kelurahan Gunung Ketur kecamatan Pakualaman sebagai 
komunitas pemukiman perkotaan (urban settlement community) juga mengalami 
permasalahan yang sama dalam upayanya sebagai bagian perbaikan kualitas 
lingkungan pemukiman. Usaha-usaha yang dilakukan baik secara perseorangan 
dalam lingkungan rumahnya maupun secara bersama-sama dalam lingkungan 
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pemukiman sebagai partisipasi yang dilakukan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas pemukiman. 
 
Berdasarkan penjabaran yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana proses partisipasi 
masyarakat kelurahan Gunung Ketur serta faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi partisipasi masyarakat kelurahan Gunung Ketur dalam upaya 
mengembangkan dan memperbaiki kualitas  pemukimannya.  

 
PENGERTIAN PARTISIPASI 
 
Sanoff (1990) mendefinisikan arti partisipasi sebagai suatu interaksi langsung 
dari individu-individu dalam membahas dan memahami sejumlah hal atau nilai-
nilai yang dianggap penting bagi semua. Dua hal penting dalam pendekatan 
partisipasi yakni individu-individu yang “terlibat” atau “dilibatkan” serta 
kesepakatan bersama atas substansi” yang dibahas dan dipahami. Sementara 
Waltz dalam Parwoto (1997) mengemukakan bahwa beragam bentuk partisipasi 
tergantung dari seberapa jauh keterlibatan individu dengan kapasitas yang 
dimiliki. UNHCS dalam Parwoto (1997) merumuskan partisipasi sebagai 
keterlibatan masyarakat tanpa dipaksa untuk mengambil dan melaksanakan 
keputusan yang langsung menyangkut kehidupan mereka. 
 
Uraian tersebut diatas memberikan pengertian bahwa partisipasi mempunyai arti 
keterlibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan  
bersama, tiap pihak yang terlibat, berkepentingan (pemerintah, swasta, 
masyarakat) merupakan bagian dari proses pembangunan itu. Bagian terpenting 
dari partisipasi adalah hak dan kewenangan masyarakat untuk memutuskan 
sebagai pelaku utama tanpa ada paksaan dan bergerak atas dasar kesadaran 
sendiri. Masyarakat berperan aktif terlibat dalam perumusan masalah, 
perencanaan pembangunan sampai dengan perumusan masalah. Keadaan ini 
disebabkan karena  masyarakat lebih mengetahui akan persoalan atau 
permasalahan daerahnya. 
 
Menurut Godschalk dalam Parwoto (1997) mendefinisikan partisipasi 
masyarakat sebagai pengambilan keputusan bersama antara masyarakat 
dengan perencana. Perencana harus terbuka untuk kerja bersama dengan 
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masyarakat dan masyarakat harus aktif terlibat dalam proses perencanaan. Cara 
berpartisipasi masyarakat tersebut beragam tergantung peluangnya untuk 
melakukan partisipasi, apakah peluang tersebut formal atau informal. Partisipasi 
merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. 
Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan 
yang akan dihasilkan untuk suatu proyek sehubungan dengan kehidupan rakyat. 
Pernyataan ini didukung oleh Nursoebagio (1997) yang mengartikan partisipasi 
sebagai pelibatan diri semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta, 
masyarakat) pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi 
partisipasi adalah suatu kontribusi yang diberikan pihak lain untuk suatu 
kegiatan. 

 
TINGKAT PARTISIPASI 
 
Menurut Ife (Setiawan, 2000) menyebutkan bahwa tingkat pelibatan masyarakat 
dapat diidentifikasikan mulai dari manipulasi sampai dengan kontrol oleh 
masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein 
(1995) terdiri atas tingkatan sebagai berikut : 

 
NO Tingkat Partisipasi Hakekat Kesertaan Tingkat pemberi 

kekuasaan 

1. Manipulasi Komite berstempel 

Tidak ada 
partisipasi 

2. Terapi Pemegang kekuasaan mendidik atau 
mengobati masyarakat 

3. Pemberitahuan Hak-hak masyarakat dan pilihan-
pilihannya diidentifikasikan 

4. Konsultasi Masyarakat didengarkan tetapi tidak 
selalu dipakai sarannya 

Tokenism 
5. Placation Saran masyarakat diterima tetapi tidak 

selalu dilaksanakan 

6. Kemitraan Timbal balik atau dinegosiasikan 

7. Pendelegasian 
Kekuasaan 

Masyarakat diberi kekuasaan untuk 
sebagian atau seluruh program 

Tingkat 
kekuasaan 
masyakarakat 

8. Kontrol 
Masyarakat 

 

 
 Tabel 1. delapan tingkat partisipasi masyarakat 

(Sumber   : Arnstein, 1995) 
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PEMBANGUNAN MASYARAKAT  
 
Dalam melakukan kegiatan pembangunan yang menggunakan pendekatan 
pembangunan masyarakat, peran yang paling penting adalah peran serta aktif 
masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari pengumpulan data 
sampai melakukan evaluasi pembangunan. 
 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan menurut 
Ife (Setiawan (2000) yaitu (1) kapasitas organisasi  (organization skills), (2) 
kapasitas/peran pemimpin local (community leadership), (3) peran intermediate 
agencies, dan (4) kondisi dan situasi makro/eksternal (obstacle within society). 
 
Keberhasilan dan kegagalan pendekatan masyarakat dapat disebabkan faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan karena kemampuan 
masyarakat dalam menyikapi atau merespon permasalahan yang berkembang 
didaerahnya. Terdapat tokoh masyarakat yang menjadi motivator, adanya 
organisasi yang intens dengan permasalahan yang ada. Faktor eksternal 
disebabkan adanya sikap pemerintah dan para professional dari provider 
menjadi enabler yang sering kali membutuhkan waktu lama, diperlukan unsur 
pendamping yang profesional untuk mengisi kelemahan masyarakat awam 
sebagai penyandang proyek. 

 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didasarkan atas 
penelitian yang bersifat eksploratif rasionalistik dengan menggali informasi dari 
masyarakat tanpa menentukan batas variabel maupun indikator yang secara 
partisipatif bertujuan deskriptif. Pencarian data bukan dimaksudkan untuk 
membuktikan hipotesis, tetapi lebih merupakan pembentukan abstraksi 
berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan dan kemudian 
dikelompokkan dalam unit-unit.  
 
Proses analisis data dimulai dengan mempelajari data yang tersedia dari 
berbagai sumber atau dokumen yang berkaitan. Analisis dan penyusunan data 
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dibantu dengan teknik kategorisasi, tipologi dan diskripsi. Hasil penelitian yang 
berupa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengembangan dan 
perbaikan kualitas pemukiman kemudian dikatagorikan menjadi beberapa 
kelompok. Analisis interaksi antar komponen yang akan menjadi temuan-temuan 
penelitian, juga sebagai proses partisipasi masyarakat kelurahan Gunung Ketur 
dalam mengembangkan dan memperbaiki kawasan pemukiman. 
 
Unit amatan dalam penelitian ini meliputi  fisik dan non fisik. Unit amatan fisik 
dapat berupa bangunan baik itu rumah tinggal, fasilitas umum maupun 
bangunan publik, jalan dengan berbagai elemen pendukungnya dan halaman 
dengan elemen pendukungnya. Sedangkan unit amatan non fisik meliputi 
aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghidupkan elemen fisik agar 
keberadaannya lebih berarti, baik berupa aktivitas sehari-hari dalam lingkup 
rumah tinggal maupun aktivitas sebagai bagian dari kawasan pemukiman. 
Penelitian ini dilakukan di 6 RW yaitu RW 1 sampai dengan RW 6 kelurahan 
Gunung Ketur Kecamatan pakualaman Yogyakarta 

 
LOKASI DAN FOKUS PENELITIAN 
 
Secara administratif, kelurahan Gunung Ketur terdiri dari 9 RW dengan jumlah 
RT sebanyak 39 buah dan merupakan bagian dari kecamatan Pakualaman 
Pemerintah kota Yogyakarta. Adapun batas wilayah Gunung Ketur adalah 
sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Baciro dan 
kelurahan Bausasran, sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan 
Wirogunan, Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Purwokinanti dan 
sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Semaki.  
 
Penduduk kelurahan Gunung Ketur berjumlah 5.835 orang. Tingkat pendidikan 
sebagian lulusan SD sederajat berjumlah 2.224 orang, SMP 976 orang, SMU 
1.376 orang dan diploma/S-1/S-2 sejumlah 321 orang. Pekerjaan penduduk 
Gunung Ketur bervariasi, yang meliputi swasta, wiraswasta dan tukang 
bangunan. Sedangkan sebagian kecil lainnya adalah pegawai negeri  dan 
TNI/Polri. (Anonim, 2002). Penelitian ini dilakukan terhadap 6 RW yaitu RW 1 
sampai dengan RW 6 dengan jumlah RT sebanyak 26 buah. Adapun sebaran 
lokasi penelitian dapat dilihat dari peta berikut. 
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DESKRIPSI KASUS PENELITIAN 
 
Kasus 1 adalah kawasan RW 1 yang terdiri dari 4 RT. Sekretariat RW 
menggunakan ruang tamu ketua RW.  Informasi yang muncul dari RW ini adalah 
keberatan warga untuk pengurusan surat izin mendirikan bangunan (IMB) yang 
dirasakan  rumit dan memberatkan. Secara umum lingkungan RW ini telah 
tertata dengan baik. Jalan lingkungan ini telah selesai tahun 1994 dengan dana 
dari pemerintah sebagai insentif dan  lainnya diperoleh dari iuran warga. Proses 
pengerjaannya dilakukan oleh tukang yang diberi upah. Perawatan jalan 
lingkungan dilakukan oleh masing-masing warga disekitar rumahnya dan apabila 
ada acara khusus diadakan kerja bakti. Setiap bulan diadakan kerja bakti untuk 
membersihkan lingkungan yang digerakkan oleh RT terutama di RT 3 yang 
jumlah warganya cukup banyak dan masih potensial sedangkan RT lainnya 
sudah jarang. 
 
Unit-unit pelayanan masyarakat seperti Posyandu dan Posyandu lansia 
dilaksanakan setiap awal bulan. Kegiatan ini dikelola oleh ibu-ibu PKK dengan 
pembiayaan dari iuran warga yang ditarik Rp. 500/KK/bulan. Di RW ini terdapat 
14 KK yang tergolong miskin. Untuk membantu warga yang kurang mampu 
diadakan pembagian beras murah dari kelurahan yang dikelola oleh kelurahan 
melalui masing-masing RT. Selain itu juga perbaikan rumah warga dengan dana 
dari pemilik rumah dan dibantu oleh partisipasi masyarakat.  
 
Pada saat ini terdapat dana dari kantor Walikota yang disalurkan lewat 
kecamatan. Setiap RW mendapatkan dana sebesar 2 juta rupiah dengan 
partisipasi masyarakat sebesar 315 ribu rupiah.  Dana tersebut digunakan untuk 
pembuatan gerobak sampah, perbaikan sumur umum serta perbaikan 
penerangan jalan yang  pengerjaannya diserahkan pada tukang. Di RW ini juga 
terdapat gardu ronda yang berada di tepi jalan dengan posisi menempel pada 
dinding Pakualaman. Gardu ini dibangun sekitar 10 tahun yang lalu dan masih 
aktif dipergunakan untuk masyarakat.  
 
Sebuah sumur umum dan dua buah kamar mandi dibangun oleh pemerintah 
kota sekitar 18 tahun yang lalu dan hingga kini masih dipergunakan oleh 
masyarakat sekitarnya. Perawatan sumur ini dilakukan secara bersama oleh 
warga pengguna tanpa adanya jadwal yang khusus. Jika ada kerusakan seperti 
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perbaikan atap kamar mandi/WC atau pengerukan pasir dalam sumur, jika 
masih bisa dikerjakan akan dilakukan sendiri, namun jika tidak akan dilakukan 
pengumpulan dana untuk membeli bahan dan diupahkan ke orang lain. 
 
RW 2 terdiri dari dari 4 RT. Ketua RW membuat sebuah ruangan khusus yang 
dijadikan sekretariat RW yang dahulunya merupakan garasi. Menurut penuturan 
ketua RW biaya pembuatan sekretariat ini dengan dana pribadi. Untuk 
menjalankan administrasi RW setiap warga diminta membayar iuran sebesar Rp. 
500,- yang diserahkan melalui RT masing-masing. Jalan lingkungan telah 
selesai sekitar tahun 1996 dengan dana insentif dari pemerintah kota dan 
sebagian lainnya didapatkan dari partisipasi masyarakat baik berupa bantuan 
dana, material dan tenaga. Pengerjaannya dilakukan secara gotong-royong.  
 
Di RW ini terdapat fenomena peralinan yang dikelola oleh warga berupa 
perkumpulan. Untuk menjadi anggota peralinan ini setiap warga diminta 
menyumbang sebesar Rp. 50.000,- sebagai uang abadi dan selain itu juga 
membayar Rp. 4.500,- setiap bulannya untuk konsumsi, sosial dan arisan. Dana 
tersebut digunakan sebagai dana simpan pinjam bagi anggota.  Apabila ada 
anggota atau keluarganya yang meninggal dunia maka perkumpulan ini akan 
memberi dana sebesar Rp. 300.000,- sebagai uang duka. Apabila di akhir tahun 
terdapat sisa dari dana abadi akan dibagikan ke anggota. Setiap bulannya ada 
pertemuan anggota dengan acara seperti yasinan, arisan dan pertemuan rutin.  
 
Koperasi yang dikelola oleh RW sebagai koperasi simpan pinjam yang 
anggotanya sekitar 30 KK dengan iuran sebesar Rp. 10.000,-. Selain itu 
pelayanan masyarakat seperti posyandu dan posyandu lansia berfungsi dengan 
baik dan dilakukan dirumah warga setiap awal bulan yang dikelola oleh ibu-ibu 
PKK. Setiap warga diharuskan membayar iuran untuk administrasi dan konsumsi 
kegiatan tersebut dan RW memberikan sedikit bantuan dana. Dalam rangka 
memperbaiki lingkungan sekitar, adanya upaya perbaikan rumah warga yang 
tidak mampu dengan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah sebesar Rp. 
200.000,- dan sisanya dari pemilik rumah dan partisipasi warga sekitar dengan 
pengerjaan dilakukan secara bersama-sama. Selain itu juga ada dana sekitar 
Rp. 100.000,- untuk usaha namun hal ini tidak bisa berjalan karena tidak 
mencukupi. 
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Dana Insentif dari pemerintah kota berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan 
partisipasi masyarakat sebesar Rp. 200.000,- dipergunakan untuk perbaikan 
sumur resapan dan pengadaan tempat sampah untuk setiap RT dengan 
pengerjaan dilakukan oleh warga setempat. Pemungutan dana dilakukan secara 
sukarela untuk warga yang tidak mampu dan dengan pemberitahuan secara 
surat khusus untuk warga yang dipandang mampu. 
 
Gardu ronda di RW 2 ada dua buah, yang satu berada di tepi jalan menempel 
pada dinding pakualaman sedangkan yang satu lagi berada di tengah 
permukiman dan masih berfungsi dengan baik dengan pengguna warga RW 
tersebut. Kamar Mandi/WC umum di buat terpisah dengan sumur umum namun 
masih dalam satu lokasi. Apabila ada kerusakan dari fasilitas ini 
dimusyawarahkan oleh pengguna dan diperbaiki bersama-sama.  
 
RW 3 ini terdiri dari 5 RT. Sekretariat RW dilakukan dirumah dengan 
menggunakan ruang tamu untuk melayani warga. Lingkungan sudah tertata 
dengan baik, jalan lingkungan sudah di paving block dengan dana yang didapat 
dari insentif pemerintah dan dana partisipasi dari masyarakat. Koperasi di RW ini 
telah berjalan dengan baik yang dikelola oleh RT 10. koperasi ini lebih 
difungsikan sebagai koperasi simpan pinjam. Setiap awal bulan dilakukan 
pertemuan di rumah ketua RW pada malam hari.  Untuk pelayanan masyarakat 
seperti posyandu dan posyandu lansia dikelola oleh ibu-ibu PKK dengan dana 
dari iuran warga dilakukan di rumah warga. Adanya upaya RW untuk 
menggalang dana untuk pembangunan lingkungan dengan lebih 
mengintensifkan potensi warga seperti usaha-usaha kecil. Sekarang sedang 
diusahakan mengadakan kerjasama untuk usaha susu dan adanya pembayaran 
rekening listrik dan telepon secara kolektif dengan memanfaatkan tenaga remaja 
dalam pelaksanaannya. 
 
Dana Rp. 2.000.000,- dari pemerintah kota dan partisipasi masyarakat sebesar 
Rp. 200.000,- dipergunakan untuk pembuatan perkerasan jalan berupa paving 
block di RT 10 dan pengadaan gerobak sampah dengan pengerjaannya 
dilakukan secara bergotong royong warga masyarakat. Di lokasi ini terdapat 
tanah kosong yang dimilki oleh warga setempat dan dipergunakan sebagai 
tempat untuk kegiatan olah raga dengan membuat sebuah lapangan Volly. 
Selain itu dipergunakan juga oleh warga sekitarnya untuk menjemur pakaian dan 
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tempat berjualan.  Di RW ini terdapat 2 buah gardu ronda yang letaknya di tepi 
jalan besar dan menempati tanah yang dimiliki oleh warga, dibangun sekitar 10 
tahun yang lalu. Salah satunya menempati tanah miliki TK Dharma bhakti dan 
dibuat semi permanen di depan TK tersebut. 
 
RW 4 terdiri 4 RT. RW ini tidak memiliki sekretariat yang representatif dan hanya 
menggunakan rumah Bp Hadi sebagai tempat untuk melayani warga. Jalan 
lingkungan di RW ini sudah tertata dengan baik, yang pembangunannya didanai 
oleh insentif pemerintah kota dan partisipasi masyarakat.  Pada RW ini sudah 
tidak ada lagi kerja bakti hanya saja setiap warga mempunyai kewajiban untuk 
menjaga lingkungan sekitar rumah masing-masing. Apabila ada pengerjaan 
perbaikan lingkungan, biasanya diupahkan ke orang lain dengan dana yang 
dimiliki oleh RW hasil dari iuran masyarakat. Menurut penuturan ketua RW, 
partisipasi masyarakat dalam pembiayaan perbaikan lingkungan RW sangat 
baik, sehingga saat ini RW memiliki kas yang cukup banyak bahkan harus 
menghentikan penarikan iuran untuk sementara karena belum ada kegiatan 
mendesak yang akan dilakukan dengan dana yang besar. 
 
Di lingkungan RW 4 tidak diadakan siskamling sehingga tidak satupun pos 
kamling yang dibangun. Pelayanan masyarakat seperti posyandu dan posyandu 
lansia berjalan dengan baik yang dikelola oleh ibu-ibu PKK dan bekerja sama 
dengan Puskesmas setempat. RW memberikan bantuan berupa makanan kecil 
untuk masyarakat yang membantu di posyandu. Dana insentif dari pemerintah 
kota sebesar 1,8 juta rupiah dan partisipasi masyarakat 1 juta rupiah 
dipergunakan untuk perbaikan jalan lingkungan dan pembuatan kletek (keranda 
mayat) yang pengerjaannya dilakukan oleh tukang. 
 
Untuk kegiatan keagamaan dan pertemuan warga dilakukan di sebuah 
bangunan yang dimiliki oleh yayasan Kartini. Pada bulan ramadhan 
dipergunakan sebagai tempat untuk shalat Tarawih. Selain itu juga terdapat 
sebuah bangunan permanen seperti gardu ronda namun dipergunakan sebagai 
tempat berkumpul ibu-ibu dan anak-anak, dibangun sekitar 10 tahun yang lalu 
oleh masyarakat sekitar. Sebuah lahan dengan sebuah dipergunakan sebagai 
bangunan sementara untuk TK. Lahan dan bangunan ini dipinjamkan oleh 
pemiliknya karena tidak ditempati dan di tanah ini sering dipergunakan sebagai 
tempat untuk kegiatan/lomba dan tempat bermain anak-anak di sore hari. 



Partisipasi Komunitas Berpenghasilan Menengah ke Bawah 
 dalam Pengembangan Permukiman Kota (Zairin Zain) 

 61 

copyright 

Adanya tempat duduk yang dibuat sekitar 3  tahun yang lalu dipergunakan untuk 
tempat duduk warga pada sore hari dan pada hari tertentu seperti hari minggu. 
Sedangkan pada hari senin setiap minggunya dipergunakan ibu-ibu sebagai 
tempat arisan yang anggotanya lintas RW. tidak adanya batas wilayah untuk 
menjadi anggota arisan ini dikarenakan arisan ini lebih untuk membantu 
perekonomian mereka dan juga sebagai mempererat tali silaturahmi antara 
warga khususnya ibu-ibu.  Sebuah sumur dengan tiga buah kamar mandi/WC 
dibangun sekitar 16 tahun yang lalu oleh pemerintah. Sumur ini dipergunakan 
sekitar 10 KK yang berada di sekitarnya. Perawatan dilakukan secara bersama 
dengan cara membersihkan setiap kali selesai menggunakan dan kerusakan 
fasilitas ini diperbaiki dengan gotong royong. 
 
RW 5 terdiri dari 4 RT. Sekretariat RW ini menggunakan rumah ketua RW. 
Sistem drainase lingkungan yang dibuat terawat dengan baik oleh masyarakat.  
Untuk jalan lingkungan yang belum di paving block dilakukan pembangunan 
dengan dana yang didapat dari bantuan dari pemerintah kota dan partisipasi 
masyarakat. Saat ini dilakukan pembangunan sepanjang 150 meter dengan 
pengerjaan dilakukan oleh tukang. 
 
Unit pelayanan masyarakat seperti posyandu tanggal 16 setiap bulannya 
dikelola oleh ibu-ibu secara bergantian setiap RT dengan menggunakan rumah 
warga. RW memberikan dana sebesar Rp. 30.000,- setiap bulannya yang ditarik 
dari kas untuk membeli makanan kecil warga yang membantu. Selain itu ada 
juga posyandu lansia yang dikelola bersama puskesmas setempat. Peralinan 
berjalan dengan baik dikelola oleh ibu-ibu PKK di mana RW memberikan 
bantuan berupa uang Rp. 40.000,- tiap bulannya. Selain itu terdapat unit simpan 
pinjam yang dikelola oleh takmir masjid Al-Falah yang bekerja sama dengan RW 
yang saat ini mampu memberikan pinjaman hingga 1,5 juta rupiah. 
 
Untuk Ramadhan dan hari raya kurban dibuat sebuah dapur umum tidak 
permanen menggunakan lahan yang dimiliki warga didekat masjid tersebut. Di 
RW ini terdapat 22 KK yang terdata sebagai keluarga miskin, untuk ini diadakan 
bantuan berupa bantuan beras murah sebanyak 10 kg/KK/bulan yang telah 
berlangsung selama 3 tahun dan dikelola oleh RW.  Dana insentif dari 
pemerintah kota sebesar Rp. 1,8 juta ditambah dengan dana partisipasi 
masyarakat sebesar Rp. 335.000,- dipergunakan untuk memperbaiki jalan 
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lingkungan yang rusak, pengecatan marka jalan, penerangan jalan lingkungan 
sebanyak 15 titik, membersihkan selokan serta pengadaan tempat dan gerobak 
sampah. Di RW ini terdapat sebuah gardu ronda yang berada di tengah 
permukiman.  Sumur umum dibangun di sebelah kiri Kantor Urusan Agama 
sekitar 15 tahun yang lalu diatas tanah milik warga. Sumur ini dipergunakan 
sekitar 10 KK dengan perawatan dilakukan bersama-sama oleh pengguna. 
 
RW 6 terdiri dari 5 RT. RW ini telah memiliki sekretariat sendiri berupa  
bangunan permanen. Bangunan ini milik ketua RW sebelumnya dan telah 
diserahkan untuk dipergunakan bagi kepentingan palayanan warga. Pelayanan 
dilakukan setiap sore dari pukul 16.00 Wib hingga pukul 18.00 Wib secara 
bergantian oleh masing-masing RT. 
 
Jalan lingkungan di RW 6 telah semuanya di paving block dan selesai tahun 
1996 dengan dana yang didapat dari insentif pemerintah kota dan sebagian 
besar lainnya didapat dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam 
perbaikan lingkungan disesuaikan dengan kemampuan, partisipasi tersebut 
dapat berupa uang, bahan bangunan, bentuk makanan untuk yang mengerjakan 
atau berupa tenaga Pengerjaan perbaikan dilakukan secara bersama-sama dan 
untuk warga yang tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan pihak RW akan 
menyerahkan pengerjaannya kepada warga tersebut dengan pemberian upah 
yang pantas. 
 
Untuk membantu warga yang tidak mampu diadakan bantuan berupa beras 
murah yang dikelola oleh RW serta upaya perbaikan rumah warga dengan dana 
dari pemilik rumah dan bantuan warga sekitar kemudian dikerjakan secara 
bersama-sama oleh masyarakat. Di RW ini terdapat sebuah mushalla yang 
dikelola oleh warga dan dipergunakan untuk shalat 5 waktu sedangkan untuk 
shalat tarawih di bulan Ramadhan menggunakan pendopo Sri Mahersi dan di 
kelola oleh remaja mushalla. Bangunan pendopo ini dimiliki oleh pemda DIY 
merupakan bangunan bersejarah dalam lingkungan magersari. 
 
Di dalam magersari tersebut terdapat Kamar mandi/WC dan sumur umum yang 
mulanya dimiliki oleh pemilik magersari namun setelah diserahkan ke Pemda 
maka bangunan tersebut dipergunakan oleh warga yang menempati lahan 
tersebut. Dana insentif sebesar Rp. 2 juta dari pemerintah kota dan partisipasi 
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masyarakat sebesar Rp. 200.000,- akan dipergunakan untuk perbaikan jalan 
lingkungan serta penerangan jalan lingkungan dengan pengerjaannya dilakukan 
oleh warga.  Gardu ronda terdapat dua buah dengan letak masing-masing di 
dinding Pakualaman ditepi jalan dan sebuah lagi terdapat di tengah permukiman 
yang dibangun sekitar 10 tahun yang lalu dan sampai saat ini masih 
dipergunakan dengan pengguna warga di sekitar gardu tersebut. 
 
PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan, dapat ditemukan tema-tema 
yang menjadi topik pembahasan. Tema tersebut dibagi atas 3 kategori besar 
yaitu bentuk partisipasi, letak fasilitas sebagai bentuk partisipasi dan masa 
berlaku fasilitas tersebut. Adapun bentuk partisipasi yang ada di kelurahan 
Gunung ketur adalah : kantor RW yang diri dari ruang tersendiri dan 
menggunakan rumah, masjid atau mushalla, gardu ronda, posyandu/lansia, jalan 
lingkungan, KM/WC/Sumur Umum, Koperasi, Ruang terbuka yang terdiri dari 
ruang terbuka publik dan pribadi, fasilitas olah raga, fasilitas berkumpul, fasilitas 
belajar, penghijauan lingkungan, wujud partisipasi terdiri uang/material dan 
tenaga, realisasi dari partisipasi terdiri dari dikerjakan oleh tukang atau 
masyarakat. Untuk letak fasilitas sebagai wujud atau bentuk dari partisipasi 
dibagi atas fasiltas yang diletaknya di tempat milik publik atau milik pribadi 
sedangkan masa berlaku dari fasilitas dibedakan atas non permanen dan 
permanen. 
 
Umumnya bentuk partisipasi yang muncul adalah berbentuk materi seperti uang, 
penyediaan lahan untuk kepentingan publik dan material lainnya, sedangkan 
untuk partisipasi berupa partisipasi non materi perlahan mulai berkurang sejalan 
dengan peningkatan perekonomian dan perkembangan permukiman. Peranan 
pemimpin komunitas dalam hal ini ketua RW dan insentif yang diberikan oleh 
pemerintah kota menjadi hal yang sangat berperan dalam memacu partisipasi 
komunitas dalam memperbaiki lingkungan. Peran ketua RW dalam 
menggerakan warga untuk bekerja sama dalam memperbaiki permukiman 
sangat sentral dan menjadi acuan bagi warganya untuk bergerak. Koordinasi 
yang dilakukan oleh ketua RW dan pengurusnya penting sekali untuk 
memberikan arah perbaikan lingkungan yang diinginkan. 
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Namun bentuk partisipasi lainnya dalam cakupan yang lebih kecil seperti 
penggunaan gardu ronda, posyandu, penanaman vegetasi, penggunaan dan 
pengelola KM/WC/sumur umum dan koperasi tampaknya lebih kuat karena 
menyentuh langsung dengan kebutuhan mereka.  
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Gambar 1. Skema partisipasi Masyarakat Gunung Ketur 

(Sumber     : analisis Peneliti, 2002) 
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Untuk penggunaan dan pengelolaan fasilitas ini, partisipasi penggunanya dalam 
menjaga dan merawat sangat dinamis, kerjasama diantara mereka menjadikan 
partisipasi bentuk ini kelihatannya lebih menonjol. Begitu pula dengan letak 
fasilitas sebagai wujud dari partisipasi, lebih banyak berada di lahan milik pribadi 
baik karena lahan tersebut tidak dipergunakan maupun karena sang pemilik 
lahan turut mengunakan fasilitas tersebut. Namun walaupun fasilitas tersebut 
berada di lahan milik pribadi, pengelolaan dan perawatan tetap menjadi 
kewajiban bersama dan apabila perlu perbaikan, kompromi antara pengguna 
merupakan hal yang dilakukan pertama kali dengan tujuan agar fasilitas tersebut 
dapat dipergunakan bersama-sama. 
 
Untuk masa berlaku fasilitas yang diberikan umumnya bersifat permanen untuk 
fasilitas yang bersinggungan langsung fasilitas publik sedangkan fasilitas lainnya 
bersifat semi permanen baik yang dipinjamkan pemilik  karena belum 
menggunakannya ataupun karena jabatan yang dipegang menjadikan fasilitas 
tersebut disediakan dan dipergunakan. Fasilitas yang disediakan atau dibangun 
sendiri oleh masyarakat dengan swadaya mereka sendiri menjadikan mereka 
menjaganya dengan baik bahkan ada yang dengan rela memberikan atau 
meminjamkan miliknya seperti tanah atau pekarangan untuk dijadikan fasilitas 
umum. Perawatan fasilitas tersebut dilakukan bersama-sama tanpa harus ada 
jadwal, hanya diminta kesadaran masyarakat untuk menjaganya. Di sini peran 
ketua RW dan Ketua RT yang terjun langsung ke lapangan untuk memberikan 
contoh dan menggerakkan warga dalam meningkatkan kualitas permukiman 
mereka. 

 
 

KESIMPULAN 
 
proses partisipasi yang terjadi pada masyarakat kelurahan Gunung Ketur lebih 
didasarkan sebuah partisipasi yang top-down yaitu proses partisipasi yang lebih 
digerakkan oleh pemimpin di komunitas, sehingga proses partisipasi tergantung 
dari keaktifan dari pemimpin komunitas dalam menggerakkan warganya. Selain 
itu insentif awal dari pemerintah mendorong warga komunitas untuk 
berpartisipasi yang lebih besar dalam upaya mereka untuk memperbaiki 
lingkungan permukimannya. 
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Adanya upaya dari warga dalam usahanya untuk memperbaiki permukimannya 
dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga tercipta lingkungan yang sehat. 
Upaya ini lebih didasari oleh kesadaran untuk mewujudkan lingkungan yang 
lebih baik dengan menjaga dan merawat fasilitas yang ada. 
 
Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut : (1) 
organisasi RW yang aktif membangkitkan partisipasi masyarakat; (2) pemimpin 
organisasi yang berperan aktif dan memiliki dalam kapasitas memegang 
peranan penting dalam mendorong warga suatu komunitas untuk berpartisipasi; 
(3) adanya dorongan dari pemerintah kota seperti memberikan insentif 
menjadikan warga aktif berpartisipasi dengan wujud yang beragam; dan (4) 
kondisi lingkungan komunitas sebagai bagian dari kota mendorong masyarakat 
untuk memperbaiki lingkungannya untuk mewujudkan komunitas yang lebih 
sehat. 
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