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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua 

kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang 

lainnya. Pengkajian tentang permukiman kumuh (slums), pada umumnya 

mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi 

budaya komunitas yang bermukim di pemukiman tersebut, dan ketiga dampak 

oleh kedua kondisi tersebut
1
. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi 

bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, sanitasi umum 

dan drainase lingkungan yang tidak tersedia atau tidak terhubung dengan sistem 

drainase perkotaan, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sistem 

pengelolaan air limbah yang tidak tersedia, kualitas air minum yang tidak sesuai 

dengan standar kesehatan, sistem pengelolaan sampah yang tidak tersedia, serta 

sistem penanganan kebakaran tidak dikelola dengan baik.  

Faktor yang mempengaruhi adanya permukiman kumuh yaitu urbanisasi. 

Salah satu sifat urbanisasi yang terjadi pada negara yang sedang berkembang 

umumnya dikatakan sebagai urbanisasi semu (Pseudo Urbanization) yang dapat 

diartikan bahwa urbanisasi semu merupakan fenomena Migrasi dari desa ke kota 

tanpa adanya persiapan, sehingga pada urbanisasi semu ini ditandai dengan 

berbagai masalah seperti padatnya perkotaan, kemiskinan di perkotaan, tingkat 

kriminalitas tinggi, serta membengkaknya sektor informal dengan berbagai 

permasalahan. Sebagai lawannya adalah sifat urbanisasi di negara-negara industri 

                                                             
1 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, http://ciptakarya.pu.go.id/, diakses pada 29 Oktober 
2018. 

http://ciptakarya.pu.go.id/
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yang maju yang dikatakan sebagai urbanisasi murni (True Urbanization) 

sebagaiamana urbanisasi murni merupakan fenomena migrasi dari desa ke kota 

dengan dilakukan persiapan untuk menunjang kebutuhan diperkotaan, sehingga 

tidak menimbulkan permasalahan kepadatan penduduk di perkotaan maupun 

permasalahan lainnya yang disebabkan urbanisasi, dan sebaliknya fenomena 

urbanisasi menjadi memberikan dampak baik untuk keberlangsungan suatu 

kawasan perkotaan. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa di negara-negara 

maju perpindahan penduduk dari desa ke kota telah dijamin oleh tersedianya 

lapangan pekerjaan non pertanian di kota-kota, tetapi umumnya di negara sedang 

berkembang pekerjaan non pertanian di kota tidak terjamin.
2
 

Penyebab urbanisasi dikarenakan adanya perbedaan pertumbuhan atau 

ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah 

pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, masyarakat pedesaan pergi ke wilayah 

perkotaan untuk mencari pekerjaan. Dengan kata, urbanisasi sebenarnya 

merupakan suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan perpindahan 

penduduk menuju kota-kota besar cenderung tidak terkendali. Kondisi perkotaan 

yang semakin tidak terkendali mengakibatkan adanya urbanisasi yang berlebih. 

Dengan kata lain telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya 

kriminalitas akibat kemiskinan, pengangguran secara besar-besaran, 

bertambahnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

urbanisasi akan dlihat sebagai faktor penentu bagi sebuah kota dapat berkembang 

baik secara fisik, maupun secara sosial.   

                                                             
2 Kuswartojo T, dan Salim S.A. 1997. Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan 
Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
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Jumlah permukiman kumuh perkotaan di Indonesia pada tahun 2016 

sebanyak 35.291 Ha.
3
 Angka tersebut berdasarkan hasil perhitungan pengurangan 

luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Cipta Karya. Dengan adanya permukiman kumuh tersebut harus di selesaikan 

secara bersama dengan cara melakukan pembangunan dan pengembangan 

kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yakni 

peningkatan kualitas permukiman kumuh. Hal tersebut berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019. Sehingga nantinya pada tahun 2019, wilayah 

indonesia bersih dari permukiman kumuh perkotaan.  

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Indonesia sejatinya telah diatur 

dan mendapat dukungan normatif dari adanya Undang-undang No 1 Tahun 2011 

Tentang permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, 

tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 

prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan 

yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Adapun 

menurut Ditjen Bangda Kemendagri bahwa : 

“Karakteristik pemukiman kumuh antara lain : sebagian besar 

penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki 

sistem sosial yang rentan; sebagian besar penduduknya berusaha atau 

bekerja di sektor informal; lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan 

prasarananya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim”. 

Berdasarkan pendapat tersebut, karakteristik permukiman kumuh harus 

diketahui terlebih dahulu agar pemerintah dapat mengurangi banyaknya 

permukiman kumuh yang ada di perkotaan. Selain itu, sebagai kegiatan yang 

mensejahterakan masyarakatnya dalam hal permukiman kumuh dapat dilakukan 

                                                             
3 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015. 
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dengan cara memperbaiki semua faktor yang menyebabkan munculnya 

permukiman kumuh di perkotaan. Secara garis besar permasalahan pokok bidang 

perumahan dan permukiman yaitu menurunnya kualitas permukiman dengan 

masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan
4
. Permukiman kumuh 

merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak 

huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan 

yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas 

bangunan yang sangat rendah, tidak terlayaninya prasarana lingkungan yang 

memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan 

penghuninya. 

Dengan adanya permasalahan kumuh yang ada, pemerintahan Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada Tahun 2019 Indonesia bebas dari 

permukiman kumuh. Saat ini pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.000 

hektar di perkotaan atau setara 10% dari total kawasan pemukiman
5
. Permukiman 

kumuh merupakan permasalahan bersama yang dialami oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, karena selain merupakan masalah besar, 

ternyata juga merupakan permasalahan yang harus di selesaikan secara bersama. 

Mengingat sifat permasalahan yang tidak mudah, diperlukan kolaborasi beberapa 

pihak atau stakeholder antara pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, serta Kelurahan/Desa. 

Pelibatan beberapa stakeholder secara menyeluruh tersebut diharapkan 

memberikan dampak yang positif bagi permasalahan permukiman kumuh seperti 

                                                             
4 Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Tentang Pedoman Teknis Kota Tanpa Kumuh. 
5 Detik.com, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3033293/pemerintah-target-
2019-ri-bebas-permukiman-kumuh, diakses pada 29 Oktober 2018. 
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meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelesaian permasalahan 

kumuh. Berbagai cara yang inovatif yaitu salah satunya dengan menumbuh 

kembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan 

dan memelihara hasil pembangunan yang sudah dilakukan dengan sepenuhnya, 

memberi jaminan keberlanjutan terhadap pembangunan yang ada, serta 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terhadap Pemerintah Daerah dalam 

menyelesaikan permasalahan kumuh perkotaan. Sebagai salah satu langkah 

mewujudkan target RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di 

tahun 2019, pemerintah pusat menggunakan konsep kerjasama antara pemerintah 

daerah dan masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).  

Memang tidak dijelaskan secara rinci di RPJMN 2015-2019 mengenai 

Program KOTAKU ini, namun sasaran yang ada di dalamnya menjelaskan bahwa 

tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektar melalui 

penanganan permukiman kumuh. Kemudian tercapainya 100 persen akses air 

minum bagi seluruh penduduk Indonesia, dan juga tercapainya 100 persen akses 

sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
6
. Program KOTAKU hadir 

sebagai upaya mencapai target tersebut yang nantinya dilakukan serangkaian 

kegiatan ditingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kelurahan/Desa secara sinergis 

dengan platform Kolaborasi. 

Kemudian dengan adanya sasaran tersebut, pemerintah melalui 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta 

Karya mengeluarkan Surat Edaran Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa 

Kumuh. Dalam surat edaran tersebut sudah dijelaskan secara umum terkait 

                                                             
6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 hal 6-98. 
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gambaran umum program, komponen yang terdapat pada program, tata cara 

penyelenggaraan program, struktur organisasi di dalam program dan peran 

masing-masing pelaku, serta pengelolaan setelah program dilaksanakan. Dengan 

adanya hal tersebut dapat memudahkan pemerintah daerah dalam menjalankan 

Program KOTAKU. Kemudian terdapat juga aspek dan kriteria kekumuhan yang 

meliputi keteraturan bangunan, drainase lingkungan penyediaan air bersih/minum, 

pengelolaan persampahan, penanganan kebakaran, dan ruang terbuka publik. 

Program KOTAKU menekankan peran Pemerintah Daerah sebagai 

nakhoda yang memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala 

bentuk kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas 

permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang 

aktif. Masyarakat disini melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai 

pelaku utama penanganan permukiman kumuh yang bertugas dalam pencegahan 

kumuh baru, peningkatan kualitas bangunan, serta pengelolaan yang dilaksanakan 

pada permukiman kumuh kategori kumuh ringan, kumuh sedang, hingga kumuh 

berat. BKM sendiri sebagai Koordinator yang nantinya bertugas untuk mewadahi 

aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam 

proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat guna 

penanggulangan kemiskinan di wilayahnya
7
.  

Keberadaan BKM tidak terlepas dari pendampingan Pemerintah Daerah 

melalui Satker PIP (Pengembangan Infrastruktur Permukiman) Kabupaten/Kota 

yang melahirkan Tim Fasilitator (Community Advisor) dengan garis pengendalian 

dari Tim Korkot (City Coordinator). Tidak hanya BKM yang berpartisipasi, KSM 

                                                             
7 https://bkmkelayujorong.wordpress.com/daftar-isi/p-r-o-f-i-l-badan-keswadayaan-masyarakat-
bkm-al-amanah/peran-fungsi-dan-tugas-bkm/, diakses pada 22 November 2018 
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(Kelompok Swadaya Masyarakat) juga ikut andil dalam setiap proses Program 

KOTAKU, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan 

juga evaluasi dari program tersebut. Dengan adanya BKM sendiri dapat 

memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan kumuh 

melalui Program KOTAKU. 

Salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur yang memiliki 

kepadatan penduduk diatas rata-rata dengan jumlah penduduk terbanyak kedua 

setelah Jawa Barat. Jumlah penduduk di Jawa Timur adalah 39.075.200 jiwa, bila 

dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 

38.847.600 jiwa
8
. Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk dan luas wilayah 

per Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur maka dapat dicermati bahwa 

penyebaran penduduk antar daerah Kabupaten/Kota menurut kepadatannya 

menunjukkan adanya pemusatan penduduk terutama di perkotaan, hal ini 

disebabkan oleh kondisi geografis dan potensi wilayahnya. Terkait dengan 

permasalahan tersebut akan mengandung konsekwensi timbulnya masalah 

kesehatan, perumahan dan penyediaan berbagai prasarana pendukung dan utilitas 

umum yang diperlukan, sementara sumber daya alam cenderung semakin 

berkurang. 

Di Jawa Timur sendiri terdapat 36 Kapubaten/Kota dimana 34 

Kabupaten/Kota tersebut diantaranya menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) melalui platform Kolaborasi
9
. Kemudian total luasan kumuh di Jawa 

Timur sendiri yaitu sebesar 1.792,60 Ha, dengan kesepakatan bersama bahwa 

                                                             
8 Data Badan Pusat Statistika Jawa Timur pada Tahun 2016. 
9 Wawancara dengan pegawai Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa 
Timur. 
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akan mengurangi permukiman kumuh pada tahun 2018 sebesar 957,80 Ha
10

. 

Dalam pelaksanaan Program KOTAKU melalui revitalisasi peran BKM sebagai 

komponen penting dalam pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan 

yang dilaksanakan pada permukiman kumuh dengan kategori kumuh ringan, 

kumuh sedang, hingga kumuh berat. Diharapkan juga Program KOTAKU dapat 

menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota yang 

menjalankan program. Penyelenggaraan program di tingkat Kabupaten/Kota dan 

Kelurahan/Desa sendiri terdiri dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan. Seluruh tahapan tersebut dikemas menjadi 

satu sehingga dalam pelaksanaan program tersebut dapat lebih jelas dan terarah. 

Salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kota Pasuruan yang 

berada di jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau 

Bali yang menjadikannya sebagai kota dengan prospek ekonomi yang besar di 

kawasan Indonesia bagian timur. Luas wilayah Kota Pasuruan yaitu 36,56 km
2
 

dengan jumlah peduduk sebanyak 1.605.307 jiwa
11

. Dengan 4 Kecamatan dan 34 

Kelurahan yang ada di Kota Pasuruan, permukiman kumuh (slum) tumbuh dan 

berkembang di beberapa sudut Kota Pasuruan. 

Terdapat 2 Kecamatan dan 11 Kelurahan yang termasuk kategori 

permukiman kumuh sedang dengan total luasan kawasan kumuh di yaitu 58,87 

Ha
12

 kemudian pada tahun 2017, total luasan kawasan kumuh di Kota Pasuruan 

meningkat sebesar 80,87 Ha
13

 yang terletak di Kecamatan Gading dan 

Panggungrejo. 11 Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kandangsapi, Bangilan, 

                                                             
10 Berita Acara Hasil Perhitungan Pengurangan Luasan Kumuh Provinsi Jawa Timur. 
11 Data BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur. 
12 SK Walikota Pasuruan Tahun 2014 Tentang Lokasi Penetapan Kawasan Kumuh Kota Pasuruan. 
13 SK Walikota Pasuruan Tahun 2017 Tentang Lokasi Penetapan Kawasan Kumuh Kota Pasuruan. 



 

9 
 

Mandaranrejo, Ngemplakrejo, Kebonsari, Trajeng, Mayangan, Tambakan, 

Bugullor dan Panggungrejo di Kecamatan Panggungrejo. Serta Kelurahan 

Gadingrejo di Kecamatan Gadingrejo. Pemerintah Kota Pasuruan sendiri sudah 

melakukan pengerjaan fisik untuk pengentasan wilayah kumuh. Berdasarkan 

perhitungan pengurangan luasan kumuh, di tahun 2018 kawasan kumuh sudah 

berkurang menjadi 10,83 Ha
14

, sehingga Pemerintah Kota Pasuruan menargetkan 

tahun 2019 bebas dari wilayah kumuh. Tentunya penguatan elemen-elemen yang 

ada harus benar-benar dilakukan, agar dapat tercapai target tersebut, termasuk 

penguatan terhadap lembaga masyarakat yaitu BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) mapun KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). 

Penjelesan diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah Kota Pasuruan 

sedang berusaha untuk mencapai sasaran RPJMN Tahun 2015-2019, dimana hal 

ini selaras dengan visi dan misi Kota Pasuruan yang sesuai dengan RPJMD Kota 

Pasuruan Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan 

hidup.
15

 Tentunya ada beberapa aspek dan kriteria kekumuhan yang sama yaitu 

terkait dengan drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan 

persampahan, serta pengelolan air limbah. Sehingga dapat kita ketahui bahwa 

fokus pembangunan infrastuktur Pemerintah Kota Pasuruan yaitu berkaitan 

dengan pengelolaan lingkungan hidup. 

Secara keseluruhan, Program KOTAKU melibatkan beberapa elemen 

salah satunya yaitu masyarakat dalam pelaksanaan program yang dicanangkan, 

masyarakat sebagai aktor ketiga setelah pemerintah dan swasta. Ide dasar yang 

melandasi fikiran ini adalah bertumpu pada upaya masyarakat setempat untuk 

                                                             
14 Berit Acara Hasil Perhitungan Luasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Timur. 
15 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021. 
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memberdayakan diri mereka sendiri hingga dapat melakukan tawar-menawar 

sosio-ekonomis baik dengan pemerintah maupun dengan swasta. 

Berdasarkan fakta yang ada, Program KOTAKU sendiri sesuai dengan 

pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (Community Based Development) 

atau disebut CBD, merupakan metode pendekatan yang melibatkan masyarakat 

didalam pembangunan atau proses kegiatan pembangunan partisipasi yang dalam 

hal ini tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan, permasalahan, 

pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama 

antara pelaku yang terlibat
16

. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan Program 

KOTAKU, dimana proses pembangunan yang ada dimulai dari tahap ide atau 

gagasan, penyusunan program kegiatan, perincian anggaran atau biaya yang akan 

dibutuhkan, pengadaan sumber-sumber lainnya seperti barang atau jasa pada saat 

pelaksanaan program di lapangan lebih menekankan kepada keinginan atau 

kebutuhan yang ada pada masyarakat. 

Pendekatan CBD ini lebih menggunakan pendekatan bersifat “bottom up” 

atau dari bawah. Tidak hanya itu, kelebihan lain dari pendekatan CBD ini seperti 

lebih aspiratif kepada masyarakat dan akomodatif terhadap keinginan atau 

kebutuhan dari masyarakat, lebih melihat dinamika yang terjadi dalam 

masyarakat, dapat lebih meningkatkan motivasi agar masyarakat lebih terlibat, 

serta masyarakat merasa bahwa dirinya lebih diperhatikan sehingga timbul rasa 

ingin memiliki pada program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, 

pengambilan keputusan yang dilakukan menekankan musyawarah dan penggalian 

masalah melalui kegiatan berdialog dan tukar pengalaman di antara berbagai 

                                                             
16 Parwoto, 1997, Pembangunan Partisipatif, Makalah pada Lokakarya Penerapan Strategi 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Permukiman, BKPAN, Jakarta. 
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pihak termasuk masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mencapai kata mufakat 

melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan 

berbagai kriteria. Hal tersebut sesuai dengan pendekatan demokrasi deliberatif 

dari Habermas
17

. Keterlibatan masyarakat merupakan inti dari demokrasi 

deliberatif, sehingga dalam demokrasi deliberatif  lebih mengutamakan 

argumentasi, dialog, saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu 

hingga mufakat. 

Kebijakan deliberatif sendiri merupakan kebijakan yang dirumuskan 

melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Intinya, setiap 

rumusan kebijakan harus dikomunikasikan dan melibatkan seluruh unsur dan 

warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. Sehingga pada 

implementasi kebijakan deliberatif tentunya melibatkan masyarakat dalam setiap 

keputusannya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa demokrasi deliberatif harus 

lebih transparan lagi karena disini pemerintah melibatkan masyarakat dalam 

proses pembangunan dan kebijakan publik. Apabila pemerintah sendiri tidak 

transparansi terhadap masyarakat maka suatu program ataupun kebijakan tidak 

dapat berjalan dengan baik. Logikanya bahwa partisipasi publik tidak akan dapat 

berjalan tanpa adanya transparansi, transparansi juga akan mendorong 

peningkatan akuntabilitas publik. Sementara, akuntabilitas sulit terlaksana tanpa 

adanya pemantauan dan partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan 

yang dilakukan. 

Dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Pasuruan, memang benar 

apa yang diinginkan oleh masyarakat Kelurahan Mayangan menjadi prioritas 

                                                             
17Habermas, J (2008) Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis 
(terjemahan: Yudi Santosa). Yogyakarta: Kreasi Wacana, cetakan ke dua. 
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utama dari Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pasuruan 

berkoordinasi dengan Ketua RW terkait permasalahan kumuh yang ada di wilayah 

tersebut, setelah itu melakukan musyawarah mencapai mufakat bersama 

masyarakat terkait masalah kumuh dan tentunya berdasarkan data dari hasil 

koordinasi sebelumnya dengan RW di Kelurahan Mayangan. Kemudian 

melakukan sosialisi rencana kegiatan penanganan kumuh di wilayah tersebut. 

Sikap transparan pemerintah kepada masyarakat sangat dibutuhkan guna 

berjalannya program KOTAKU. 

Alasan peneliti memilih Kelurahan Mayangan sebagai lokasi penelitian 

yaitu Kelurahan Mayangan mendapat bantuan dana BDI (Bantuan Dana Investasi) 

yang mana dana tersebut langsung dari Pemerintah Pusat
18

. Dimana dana BDI 

sendiri berdasarkan dari SK Bupati/Walikota yang telah diverifikasi oleh 

Pemerintah Pusat, sehingga hal tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah 

terkhusus Kota Pasuruan yang akan mengatasi permukiman kumuh terkhusus di 

Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo.  

Untuk nominal dana BDI yang diterima oleh Kelurahan Mayangan yaitu 

sebesar Rp. 1 Miliar, namun Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur 

Permukiman (Satker-PIP) Kota Pasuruan hanya berani menyerap sebesar Rp. 555 

Juta dan juga mendapatkan dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp. 2,5 Juta. 

Jadi total keseluruhan dana untuk penyelesaian permukiman kumuh di Kelurahan 

Mayangan yaitu sebesar Rp. 557,5 Juta
19

. Hal tersebut membuat peneliti tertarik 

                                                             
18 Surat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Perihal Lokasi dan Alokasi Bantuan 
Pemerintah di Lingkungan Direktorat pengembangan Kawasan Permukiman di Program Kota 
Tanpa Kumuh. 
19 Dokumen Rincian Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 
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untuk melakukan penelitian di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo 

Kota Pasuruan.  

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan arahan yang tepat terkait ”Pembangunan Berbasis Komunitas 

(Community Based Development) Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU) Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Di 

Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan”. Dalam 

perumusan arahan tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melihat 

kondisi Kota Pasuruan yang semakin lama semakin meningkat permukiman 

kumuhnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pembangunan Berbasis Komunitas (Community Based 

Development) Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan 

Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan? 

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program 

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan? 

3. Apa Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota 

Pasuruan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, tujuan dari 

penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pembangunan berbasis komunitas (Community Based 

Development) dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) studi tentang pembangunan infrastruktur di Kelurahan 

Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. 

2. Untuk mengatahui bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mayangan 

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Program 

KOTAKU di Kelurahan Mayangan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis, praktis, maupun akademis. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini secara teoristis nantinya diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan yang lebih tentang jalannya Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dijalankan Pemerintah Daerah Kota 

Pasuruan dalam mengatasi kualitas permukiman yang berakibat 

tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang 

Pembangunan Berbasis Komunitas (Community Based Development) 

Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan 
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Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Mayangan 

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran 

bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada 

Pembangunan Berbasis Komunitas (Community Based Development) 

Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Studi 

Tentang Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan. 

b. Sebagai bahan masukan bagi tiap sektor atau stakeholder yang terlibat 

dalam mengatasi kualitas permukiman yang berakibat tumbuhnya kawasan 

kumuh di perkotaan terkhusus Kelurahan Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan. 

3. Manfaat Akademik 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan atau 

pengetahuan bagi peneliti sendiri dan pembaca tentang studi kebijakan, 

khususnya terkait dengan Pembangunan Berbasis Komunitas (Community 

Based Development) Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan 

Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. 

b. Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang yang dikaitkan dengan studi Peran Pemerintah Kota Pasuruan 

dalam mengatasi kualitas permukiman yang berakibat tumbuhnya 

kawasan kumuh di perkotaan. 
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E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan 

maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami 

maksudnya
20

. Menurut Bahri (2008:30) sebagai berikut : 

“Pengertian Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah 

objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep 

mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, 

sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek 

dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak 

berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu 

kata”.  

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan oleh peneliti adalah konsep 

penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa 

hasil penelitian. Agar dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini 

diperlukan adanya definisi konsep yang memberikan arahan dan ruang lingkup 

penelitian sehingga mempermudah dalam penelitian dengan memperhatikan 

judul dari penelitian, maka konsep-konsep yang dijabarkan kedalam definisi 

konsep adalah : 

a. Implementasi Kebijakan 

 Menurut Nurdin Usman (2002:70) dalam bukunya yang berjudul Konteks 

Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan bahwa implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

untuk mencapai tujuan kegiatan. Kemudian Woll (Tangkilisan, 2003:02) 

mengungkapkan terkait pengertian kebijakan yang merupakan aktivitas 

                                                             
20 Azwar, Syaifudin. 2007. Metodelogi Penelitian. Pustaka Belajar : Jakarta. 
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pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung 

maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.  

 Kemudian dapat disimpulkan mengenai konsep implementasi kebijakan 

menurut Mazmanian dan Sabatier (2008:196) sebagai berikut : 

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk 

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 

secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 

untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan Program Nasional melalui kebijakan dari 

pemerintah pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bertujuan untuk penanganan kawasan 

permukiman kumuh di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan adanya 

kebijakan ini, pemerintah daerah provinsi atau kab/kota harus melaksanakan 

kebijakan yang sudah ditetapkan, yang bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan permukiman kumuh di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa 

permukiman kumuh di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Inovasi 

sangat diperlukan terkait penyelesaian masalah ini, maka hadirlah Program 

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dapat menyelesaikan permasalahan 

permukiman kumuh setiap pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun  

Kabupaten/Kota. 

b. Implementasi Program 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 
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dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin 

Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan
21

. Guntur Setiawan 

berpendapat : 

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan  untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif’
22

. 

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan 

oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan terhadap proses 

pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. 

Korten menggambarkan ada tiga elemen dalam pelaksanaan program yaitu 

program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten 

menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat 

kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.  

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian 

antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh 

kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan 

organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program 

dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok 

pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang 

                                                             
21 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hal 70. 
22 Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, 
hal 39 
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diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang 

dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program
23

. 

Dari penjelasan mengenai implementasi di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu 

program, baik itu di lingkungan pemerintah, masyarakat, organisasi atau sekolah 

yang hasilnya dapat di lihat dari perbandingan pencapaian target dengan tujuan 

awal, sehingga dalam implementasi ini sangat dimungkinkan banyak hal yang 

sifatnya teknis sebagai upaya dari pencapaian tujuan tersebut.    

c. Pembangunan Berbasis Komunitas (Community Based Development) 

Secara umum Community Based Development dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses 

masyarakat dengan tujuan mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih 

baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. 

Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan 

kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Menurut PBB (1955) 

mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut :  

"Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi 

seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin 

menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri”.  

Program Community Based Development memiliki tiga karakter utama 

yaitu berbasis masyarakat (community based), berbasis sumber daya setempat 

(local resource based) dan berkelanjutan (sustainable)
24

. Lebih lanjut lagi ada dua 

                                                             
23 Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: 
Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik 

24 Ife, Jim. 2006. Community Developtment. Australia 
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sasaran yang ingin dicapai, yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran 

kesejahteraan. Kedua sasaran tersebut dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan 

(empoverment) agar anggota masyarakat atau institusi penunjang dapat ikut dalam 

proses produksi. Kesetaraan (equity) dengan tidak membedakan status dan 

keahlian, keamanan (security), keberlanjutan (sustainability) dan kerjasama 

(cooperation), semua yang ada berjalan secara bersmaan. 

d. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan dan 

peningkatan kualitas permukiman kumuh secara nasional yang mana fokus pada 

permasalahan tersebut yakni terkait penyelesaian permasalahan kumuh perkotaan. 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh 

sebagai berikut : 

“Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya 

strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman 

kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 

persen akses universal air minum, 0 hektar permukiman kumuh, dan 100 

persen akses sanitasi layak”.  

Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan kualitas pemukiman 

kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan 

pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya 

permukiman perkotaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Program yang 

dilaksanakan secara nasional di 269 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi yang ada 

mengerahkan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan termasuk dari 

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pihak Donor, Swasta, Masyarakat, 

serta pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, program tersebut diharapkan 
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dapat mengurangi permasalahan kumuh yang ada berdasarkan SK di setiap 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan 

Adapun karakteristik perumahan dan permukiman kumuh dari segi fisik 

yakni 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 prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang 

keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana yang ada yaitu : 

a) Keteraturan bangunan 

b) Drainase lingkungan 

c) Penyediaan air bersih/minum 

d) Pengelolaan persampahan 

e) Pengelolaan air limbah 

f) Pengamanan kebakaran 

g) Ruang terbuka publik  

Karakteristik fisik yang ada selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria 

dan indikator dari permasalahan permukiman kumuh dalam proses identifikasi 

lokasi. Kemudian, mengacu pada karakter utama Community Based Development 

(CBD) karakter fisik yang ada dapat dilaksanakan berbasis masyarakat, berbasis 

sumber daya setempat, dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, 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.
25

 

 

                                                             
25 Sinulingga, Budi D, Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2005), hal 230. 
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e. Pembangunan Infrastruktur 

 Secara umum, pembangunan dapat diartikan sebagai proses untuk 

melakukan perubahan. Dimana proses perubahannya mencakup seluruh sistem 

sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan 

teknologi, kelembagaan dan budaya
26

. Pengertian infrastruktur sendiri menurut 

Grigg (1988) yaitu : 

“Merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, 

drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun 

kebutuhan ekonomi. Sehingga, pembangunan infrastruktur dapat diartikan 

sebagai penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang”.  

Infrastruktur merupakan wadah sekaligus bukti nyata dalam sebuah 

pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat 

terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh 

karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat 

diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah. 

Berdasarkan konsep yang diambil, implementasi dari CBD pada Program 

KOTAKU memang sangat diperlukan terbukti dalam pelaksanaan program sendiri 

pasti melibatkan masyarakat sebagai unsur utama didukung dengan unsur-unsur 

lain seperti Pemerintah sebagai instansi penyalur aspirasi masyarakat dan juga 

swasta yang nantinya membantu pemerintah dalam hal pendanaan. Kemudian 

dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus melihat kondisi 

masyarakat, nantinya masyarakat akan memaparkan apa saja kebutuhan dan 

keinginan masyarakat dalam konteks pembangunan infrastruktur. 

                                                             
26 Abe, Alexander (1994). Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. 
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Tidak hanya memperhatikan kondisi masyarakat, setelah dilaksanakannya 

pembangunan infrastruktur melalui Program KOTAKU masyarakat juga harus 

lebih aktif dalam pemeliharaan pembangunan infrastruktur tersebut. Tentunya 

peran serta dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan agar pemabangunan 

infrastruktur tersebut dapat di manfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu 

yang cukup panjang. 

2. Definisi Operasional 

Definisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar (2007: 72) adalah suatu 

definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif  bilamana 

indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati
27

.  Agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan 

tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut : 

a. Pembangunan Berbasis Komunitas (Community Based Development) 

Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Studi 

Tentang Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan. 

Mengacu pada konsep Comunity Based Development dapat kita ketahui bahwa : 

1) Pelaksanaan Program KOTAKU harus lebih melibatkan masyarakat 

dalam setiap keputusan mulai dari tahap gagasan hingga tahap 

pemanfaatan. 

2) Keinginan dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. 

3) Pengembangan minat dan motivasi terhadap masyarakat untuk 

melakukan hal dengan lebih baik. 

                                                             
27 Azwar, Saifudin. 2007. Metodelogi Penelitian. Pustaka Belajar: Jakarta. 
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4) Perubahan perilaku dan kesan yang terjadi di lingkungan masyarakat 

untuk hal yang lebih baik. 

5) Keberhasilan masyarakat dalam memberdayakan dirinya dilihat dari 

masyarakat merasa tertantang untuk melakukan sesuatu hal yang lebih 

besar. 

b. Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

1) Partisipasi dalam Tahap Persiapan 

2) Partisipasi dalam Tahap Perencanaan 

3) Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan 

4) Partisipasi dalam Tahap Keberlanjutan 

c. Faktor Penghambat Community Based Development pada Program 

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Model Pembangunan 

Infrastruktur. 

1) Askot Mandiri Dirasa Tidak Fleksibel Dalam Pelaksanaan 

Program KOTAKU 

2) Komunikasi atau Koordinasi Antar Lembaga yang Minim 

3) Minimnya Keterlibatan Masyarakat 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu
28

. Dengan demikian untuk 

mendapatkan data dan menjawab rumusan masalah. Peneliti menggunakan 

serangkaian metode penelitian sebagai berikut : 

 

                                                             
28 Sugiono.2017. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 2. 
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1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan investigasi karena biasanya peneliti 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan 

orang di tempat penelitian
29

. Metode kualitatif berusaha memahami dan 

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokus dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pembangunan 

infrastruktur pada pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang 

terjadi di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Dengan 

harapan hasil penelitian yang nantinya akan dilakukan mampu memberikan 

gambaran yang nyata mengenai kondisi di lapangan dan tidak hanya sekedar 

sajian data. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dapat dipahami sebagai pihak/orang yeng nantinya 

menjadi sampel dalam penelitian dan menjadi pihak yang terwawancarai atau 

sebagai informan
30

. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan 

cara sampling purposive. Sampling purposive adalah tektik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu
31

.  

Karakteristik yang diambil peneliti dalam menentukan subjek penelitian 

dimana subjek penelitian disebut juga dengan informan, yaitu orang memberi 

                                                             
29 Zuriah, Nurul. 20016, Metodologi Penelitian Sisoal dan Pendidikan : Teori-Teori, (PT Bumi 
Aksara, Jakarta), Hal 227. 
30 Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya. 
31 Sugiono.2017. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. 
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informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa informasn yang dimaksud yaitu 

orang-orang yang berkaitan dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

Adapun peneliti menentukan beberapa informan atau subjek penelitian yang 

dianggap mengetahui dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Daftar Subjek Penelitian 

NO NAMA JABATAN 

1. Gustaf Purwoko, S.T, M.T Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 

2. Maya Puspadewi Staf Pegawai Seksi Perencanaan dan 

Pengendalian Kawasan Permukiman 

Kota Pasuruan 

3. Peni Wilujeng, S.T Koordinator Askot Mandiri Kota 

Pasuruan 

4 Bambang Haryanto Tim Faskel Teknik Kelurahan Mayangan 

5. Hevi Juliawati Tim Faskel Sosial Kelurahan Mayangan 

6. Alyasa Akbar Lurah Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan 

7. Achmad Afan Koordinator Badan Keswadayaan 

Masyarakat Kelurahan Mayangan 

8. Luluk Saiful Bendahara Kelompok Swadaya 

Masyarakat Kelurahan Mayangan 

9. Luluk Idris Sekretaris Kelompok Swadaya 

Masyarakat Kelurahan Mayangan 

10. Rachmad RT 01 RW 3 Kelurahan Mayangan 

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019 

3. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang nantinya dapat memberikan data-
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data konkrit dalam Program KOTAKU tersebut. Peneliti menggunakan sumber 

data yang didasarkan pada klasifikasi sumber datanya, yakni :  

a. Data Primer  

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari sumbernya
32

. Dengan kata lain, data primer didapatkan peneliti 

pada saat turun ke lapangan. Sumber informasi di dapat dari subjek peneliti yaitu 

Asisten Kota Pasuruan yang bertugas sebagai Koordinator Program KOTAKU di 

Kota Pasuruan, Pak Lurah di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo, 

Organisasi masyarakat (BKM dan KSM) di Kelurahan Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan, Tim Fasilitator Kelurahan (Tim Faskel) yang 

menangani permukiman kumuh di Kelurahan Mayangan, Masyarakat yang 

berpartisipasi langsung terhadap Program KOTAKU. 

Dengan data primer ini diharapkan peneliti dapat mendapatkan data yang 

konkrit terhadap pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 

Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Terlebih lagi 

dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan yang selaras dengan 

pelaksanaan Program KOTAKU. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diguanakan untuk mendapatkan landasan teori penelitian 

dan memperkuat data primer yang telah diperoleh melalui observasi dan 

wawancara, data sekunder diperoleh melalui data dokumentasi, dengan 

menggunakan sember-sumber : 

                                                             
32 Waluya, Bagja, 2007, Sosialisasi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, PT Setia Purna 
Inves, Bandung, Hlm 79. 
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1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman beserta undang-undang lainnya yang berhubungan dengan 

permukiman dan perumahan 

2) Jurnal tentang pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

3) Buku tentang perumahan dan permukiman 

4) Berita dalam media cetak maupun elektronik tentang Program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

observasi dan wawancara, dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Observasi 

Pada saat penelitian sebelum dilakukan wawancara peneliti akan terlebih dahulu 

melakukan observasi. Dengan melakukan observasi secara langsung maka 

peneliti akan menemukan fenomena-fenomena dilapangan mengenai 

Pembangunan Berbasis Komunitas (Community Based Development) Dalam 

Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang 

Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo 

Kota Pasuruan). 

b. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut atau 

mengetahui fakta dari sebuah fenomena yang diamati, maka peneliti akan 

melakukan hal tersebut kepada subjek penelitian, agar data yang diperoleh bersifat 

objektif. Hal ini juga bertujuan untuk menemukan hubungan antara beberapa 

fenomena yang terjadi sehingga nantinya akan didapat kesimpulan dalam 
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penelitian ini. Selain itu, untuk memperoleh penjelasan atas pertanyaan atau 

kurangnya pemahaman peneliti terhadap suatu hal. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
33

 

Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 

memeperkuat data yang diperoleh dari informan lapangan guna mendukung 

proses penelitian. Dokumentasi didapat dari instansi terkait bisa berupa foto, 

dokumen, peraturan, arsip dll. Selanjutnya bisa dari jurnal, catatan lapang peneliti, 

notulensi rapat yang nantinya dapat memperkuat data. 

5. Fokus Penelitian 

 Fokus kajian penelitian ini yakni mengenai model Community Based 

Development pada Program KOTAKU yang diselenggarakan oleh Satker PIP 

(Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman), Tim Kotkot selaku tim 

pelaksana lapang dan juga masyarakat Kelurahan Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan sebagai subyek pelaksanaan program. Kemudian 

penelitian ini juga akan menjelaskan bentuk keterlibatan masyarakat dalam 

menjalankan program. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan mengenai faktor 

penghambat dari Community Based Development yang dilaksanakan pada 

Program KOTAKU. 

6.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan. Dengan mengambil Kelurahan Mayangan 

diharapkan dapat mengatahui bagaimana pelaksanaan Program KOTAKU di 

                                                             
33 Op. Cit.,Hal 240. 
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kelurahan tersebut mulai dari perencanaan sampai dengan keberlanjutan. 

Kemudian diharapkan dapat melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan Program KOTAKU di kelurahan tersebut. Terlebih lagi, Kelurahan 

Mayangan merupakan salah satu kelurahan di Kota Pasuruan yang mendapat 

alokasi dana dari pusat atau Bantuan Dana Investasi (BDI), sehingga sangat 

menarik untuk menjadikan Kelurahan Mayangan sebagai lokasi penelitian. 

7.  Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesiss kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data yang digunkana dapat penelitian ini adalah analisis data kualitatif, 

karena jenis penelitian ini deskriptif kualitatif maka peneliti menggunakan analisis 

data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik ini digunakan selama 

atau sesudah pengumpulan data, tetapi biasanya cenderung bermanfaat apabila 

data yang ada cenderung lengkap serta penelitian berada dalam tahapan analisis 

dan penulisan final (Miles dan Huberman, 2007 : 137). 

Kegiatan pada proses data analysis yang dilakukan secara berkelanjutan 

hingga selesai, sehingga data yang diperoleh sangat akurat dan sangat lengkap. 

Penyajian dokumen yang disajikan pada proses pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan dengan menarasikan data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh 

kemudian dijadikan satu untuk dapat dipahami oleh penulis sehingga nantinya 

dapat ditarik kesimpulan dari data yang ada. Kemudian, data yang ada dapat 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berikut merupakan tahapan dalam 

menganalisis data, yaitu : 
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Pertama, Membangun Sajian. Untuk memudahkan peneliti dalam proses 

ini yakni membedakan indikator yang nantinya akan diteliti agar memudahkan 

mendapatkan informasi yang akurat. Pembedaan indikator yang ada dilakukan 

dengan cara membuat kolom yang berisi tentang penelitian ini. Jika nantinya ada 

perubahan dalam indikator di dalam kolom selama proses penelitian, dapat 

dilakukan penjelasan terhadap perubahan tersebut beserta alasan-alasannya.   

Kedua, Memasukkan Data. Proses selanjutnya yakni apabila data yang 

sudah diperoleh dari lapangan, akan dimasukkan berdasarkan indikator yang 

sudah di tentukan sebelumnya. Kemudian, jika nanti pada saat proses penelitian 

berlangsung adanya perubahan dalam indikator dapat di lakukan dengan mencatat 

apa saja perubahan di lapangan. Namun, apabila perubahan tersebut dapat 

memberikan perubahan yang berarti perlu dilakukan seleksi terlebih dahulu yang 

selanjutnya dilakukan perbaikan pada indikator yang ada yang nantinya menjadi 

indikator tambahan dalam penelitian yang dilakukan. Perlu adanya dokumentasi 

untuk memperkuat perubahan indikator tersebut (Miles dan Huberman, 2007 : 

174). 

Ketiga, Menganalisis Data. Proses selanjutnya peneliti menganalisis apa 

yang sudah didapat dalam penelitian lapangan, indikator yang sudah ada pada 

tabel selanjutnya di cocokkan pada penelitian yang dilakukan. Tidak lupa 

perubahan yang harus dimasukkan pada proses analisis data tersebut beserta 

alasan yang memperkuatnya. Proses analisis data dilakukan pada saat awal 

penelitian hingga akhir penelitian dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dengan 

cara analisa deskriptif yang dilakukan oleh penulis. 
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8. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Sumber : Diolah Peneliti, 2019 
 

 

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pasuruan 

Lembaga Pelaksana Program 

Tingkat Kelurahan 

Badan Keswadayaan Masyarakat 

Kelompok Swadaya Masyarakat 

Community Based Development 

1) Pelibatan masyarakat secara seutuhnya. 

2) Keinginan dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. 

3) Pengembangan minat dan motivasi terhadap masyarakat. 

4) Perubahan perilaku dan kesan yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

5) Keberhasilan masyarakat dalam memberdayakan dirinya. 

Tingkat Kota 

Satuan Kerja Pengembangan 

Infrastruktur Permukiman atau Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kota Pasuruan 

Tingkat Kecamatan 

Tim Koordinator Kota 

Tim Fasilitator Kelurahan 

Kegiatan Community 

Based Development 

Bentuk Keterlibatan 
Masyarakat 

Faktor Penghambat 

Model Pembangunan Infrastruktur KOTAKU 

1. Keteraturan Bangunan   5. Pengelolaan Air Limbah 

2. Drainase Lingkungan   6. Pengamanan Kebakaran 

3. Penyediaan Air Bersih/Minum  7. Ruang Terbuka Publik 

4. Pengelolaan Persampahan  

 


