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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman budaya 

dan kaya akan sumberdaya alam, ini semua adalah potensi besar aset 

Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Bonus geografi dan 

demografi menjadikan bangsa ini sebagai jantung dan paru-paru dunia. 

Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian 

dalam kebudayaan adalah sebuah manisfestasi dalam rangka mencapai 

kesejahteraan sosial, sebagaimana yang termaktup dalam UUD 1945 

alinea ke empat yakni, kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 

pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu 

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk 

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusian 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuyawaratan perwakilan serta 

dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
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Namun dengan melihat keadaan indonesia saat ini masih banyak 

terjadi ketimpangan sosial, cerita sejarah hanya menjadi wacana belaka 

dan refleksi pada hari-hari besar. Kondisi saat ini memberikan pelajaran 

besar kepada setiap generasi anak bangsa, mengingat masih banyak 

masyarakat indonesia yang mengeluhkan kehidupannya sendiri, karena 

masih jauh dari makna kesejahteraan sosial, kondisi seperti ini tentunya 

membutuhkan kesadaran kolektif dalam kehidupan bermasyarakat dengan 

memperkuat semangat gotong royong, sebagai upaya atau langkah – 

langkah  strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas agar bisa 

mandiri 

Secara umum, Pembangunan selalu menjadi tolak ukur kemajuan, 

yang dalam hal ini bisa dilihat dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya 

yang pada hakikatnya akan bertujuan pada perwujutan keadilan, 

kerukunan, dan kesejahteraan.  Society yang memiliki arti masyarakat, 

dalam kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari sistem nilai-nilai dan 

norma – norma yang berlaku dalam kehidupannya, sehingga masyarakat 

menjadi bagian dalam menjalankan sistem tersebut. “Masyarakat” berasal 

dari bahasa Arab, Syiek atau bergaul, Adanya saling bergaul karena 

terdapat bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia 

sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam 

lingkungan sosial yang merupakan kesatuan
2
. Pemberdayaan masyarakat 

berbasis komunitas merupakan langkah kongkrit yang berangkat dari 

kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga tidak ada bentuk intervensi 
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dari pihak orang luar atau elit masyarakat, tujuannya adalah menjaga 

kearifan lokal yang menjadi identitas setempat. 

Kota Malang adalah kota wisata yang selalu menjadi objek 

wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara, keindahan alam dan 

suhu yang selalu dingin menjadikan setiap orang merasa nyaman dan 

menikmati pesona wisata yang dimiliki kota ini, setiap objek wisata yang 

ditawarkan pastinya memiliki nuansa yang berbeda  beda kepada setiap 

pengunjung yang bertandang, tentunya ini berdampak baik pada kemajuan 

kota Malang. Namun sejatinya tidak demikian, melihat secara objektif 

masih banyak terjadi permasalahan yang sangat kompleks, masyarakat 

cenderung untuk acuh dengan apa yang dilihatnya, padahal banyak potensi 

yang bisa dikembangkan sebagai upaya pemberdayaan dalam mewujudkan 

kesejahteraan. 

Dalam melihat persoalan diatas kita bisa mengambil contoh baik 

untuk mewujudkan kemandirian dari Kampung glintung atau kampung 

yang dikenal kampung 3G (Glintung Go Green), berletak di RW 23 

kelurahan purwantoro kota Malang, berbatas wilayah utara Rw 06 

kelurahan blimbing, selatan Rw 05 kelurahan purwantoro, barat jalan raya 

Surabaya – Malang, dan bagian timur rel kereta api, Persoalan kampung 

glintung diantaranya infrastruktur pemukiman yang buruk, pola hidup 

masyarakat yang kurang baik, rentan criminal pemuda, dan kurang 

baiknya gotong royong antara warga. sehingga dari masalah – masalah 

tersebut atas dasar inisiatif Bapak Ir Bambang Irianto selaku ketua RW 

berkolaborasi bersama warga dengan program Glintung Go Green 
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komunitas warga glintung melakukan perubahan sosial dalam 

lingkungannya, hal ini terbukti yang dulunya sering terjadi banjir sekarang 

sudah tidak lagi, semangat gotong royong antara warga semakin baik, dan 

penghijauan rumah warga dengan tanaman – tanaman menjadikan 

lingkungan tersebut semakin asri dan tentunya menjamin kebersihan 

sekaligus kesehatan, sehingga kampung ini dijadikan sebagai kampung 

percontohan seluruh indonesia, hal ini ditandai dengan berdatangan 

stakeholder baik dari pemerintahan maupun masyarakat umum untuk 

belajar banyak terkait upaya pemberdayaan masyarakat. Berkaca dengan 

pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas warga sehingga peneliti 

memiliki ketertarikan untuk melakukan penilitian dikampung tersebut agar 

dapat mengetahui strategi, model, dan langkah – langkah kongrit apa saja 

yang dilakukan sehingga adanya perubahan sosial dalam lingkungan 

masyarakat setempat.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program 

Glintung Goo Green (3G) berbasis komunitas warga ? 

2. Apa saja manfaat dari pemberdayaan masyarakat melalui program 

Glintung Goo Green (3G) berbasis komunitas warga ? 

 

C. Tujuan dan manfaat penilitian 

1. Tujuan :  

a. Mendeksripsikan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui 

program Glintung Goo Green (3G)  berbasis komunitas warga. 
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b. Mendeksripsikan apa saja manfaat pemberdayaan masyarakat

melalui program Glintung Goo Green (3G)  berbasis komunitas

warga.

2. Manfaat :

a. Sebagai sumber pengetahuan mendeksripsikan bentuk dari bentuk

pemberdayaan masyarakat Glintung Goo Green (3G) yang

substainable dan menunjang kegiatan praktis.

b. Hasil penilitian bisa dijadikan referensi jurusan ilmu kesejahteraan

sosial dan sebagai bahan masukan kepada pemerintah, masyarakat

umum, maupun kalangan akademisi.

D. Ruang Lingkup penilitian

Peniliti akan membatasi penilitian ini pada aspek strategi pemberdayaan

masyarakat melalui program Glintung Goo Green (3G),

1. Bentuk  pemberdayaan masyarakat melalui program Glintung Goo

Green (3G) berbasis komunitas warga

2. Manfaat dari pemberdayaan masyarakat melalui program Glintung

Goo Green (3G)  berbasis komunitas warga.




