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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup, baik itu manusia, 

tumbuhan, dan binatang. Lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, dan terhindar 

dari berbagai penyakit adalah dambaan semua makhluk hidup. Akan tetapi, untuk 

membuat lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, dan terhindar dari berbagai 

penyakit membutuhkan pengelolaan yang baik dari makhluk hidupnya sendiri, 

khususnya oleh manusia sebagai makhluk yang berpikir yang senantiasa 

mengalami proses perkembangan dari waktu ke waktu. 

Lingkungan dipengaruhi oleh faktor  manusia. Jika di dalam suatu wilayah 

terjadi berbagai kerusakan lingkungan berarti hal tersebut diakibatkan oleh 

manusia yang tidak bisa menjaga lingkungannya dengan baik, bersikap acuh, dan 

tidak berpikir jauh kedepan mengenai dampak yang akan ditimbulkannya nanti. 

Namun, jika manusianya bisa menjaga lingkungannya dengan baik, maka dampak 

yang ditimbulkannya pun akan baik.  

Dalam ilmu sosiologi, istilah manusia disebut juga masyarakat. Artinya 

bahwa di dalam masyarakat terdiri dari kumpulan manusia baik individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang 

semua interaksinya dilakukan di suatu lingkungan sebagai tempat tinggalnya. 

Masyarakat itu unik dengan cirinya masing-masing. Ada yang disebut sebagai 
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masyarakat desa/pedesaan dan masyarakat kota/perkotaan. Masyarakat desa 

dengan sikap gotong royong dan kekeluargaannya, dan masyarakat kota dengan 

berbagai macam sikap, mata pencaharian, agama, ras, suku bangsa, dan lain 

sebagainya yang menjadikan masyarakat kota itu berbeda dengan masyarakat 

yang ada di desa. Akan tetapi, dalam permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh 

masyarakat desa atau masyarakat kota tidak jauh berbeda yaitu permasalahan 

mengenai sampah.  

Sampah merupakan satu dari berbagai macam masalah yang sedang hangat 

dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Selain diperbincangkan sebagai suatu 

masalah yang saat ini sulit untuk diminimalisir, namun bagi sebagian masyarakat 

desa maupun masyarakat kota sudah mampu menjadikan sampah menjadi sesuatu 

yang bernilai guna bagi kehidupannya sehari-hari.  

Biasanya masyarakat kota jauh lebih berkembang dibandingkan dengan 

masyarakat desa dalam penanganan mengenai sampah. Sebab masyarakat kota 

lebih terkendali, terarahkan, dan terbina oleh pemerintah. Akan tetapi, masyarakat 

kota pun hanya sebagian kecil yang sadar betapa pentingnya pengelolaan sampah 

di zaman millennial ini.  

Berbicara mengenai masyarakat kota pada umumnya, biasanya masyarakat 

kota itu wilayahnya kumuh, banyak pendatang, pergaulan bebas, sempit, dan 

banyak sampah yang diakibatkan oleh padatnya penduduk yang bermukim di 

wilayah tersebut. Ditambah lagi dengan sikap yang acuh terhadap sesuatu juga 

individualistis, termasuk dalam masalah sampah. Akan tetapi, ada salah satu 

kampung yang berada di tengah perkotaan dengan tipe masyarakat yang berbeda 
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dan juga unik di bandingkan dengan kampung lainnya, yaitu Kampung Kreatif 

Cibunut.  

Kampung Kreatif Cibunut merupakan sebuah sebutan bagi kampung di 

Cibunut, RW 07, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota 

Bandung. Dimana kampung Cibunut ini masyarakatnya sudah dilatih dan dibina 

oleh salah satu fasilitator dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota 

Bandung melalui program Kawasan Bebas Sampah. Dinas Lingkungan Hidup 

bekerja sama dengan masyarakat Cibunut untuk menjadikan kota Bandung 

menjadi kota yang terbebas dari permasalahan sampah, dan salah satu kampung 

yang dijadikan percontohan adalah kampung Cibunut itu sendiri. Sebab, saat ini 

kampung Cibunut sudah menjadi kampung yang ramah lingkungan, 

kebersihannya terjaga, dan banyak mahasiswa-mahasiswa dari berbagai 

Universitas yang melakukan penelitian disana, dan sekarang menjadi titik pantau 

penilaian ADIPURA sebagai kampung percontohan pengelolaan perumahan 

berwawasan lingkungan atau dikenal dengan istilah KBS (Kawasan Bebas 

Sampah). 

 Di kampung Cibunut luas wilayahnya sekitar 31478 m
2
 dan terdiri dari 10 

RT. Setiap rumah di setiap RT memiliki ciri tersendiri dengan cat rumah yang 

sudah disepakati bersama melalui kocokan yang dihadiri oleh setiap ketua RT. 

Masyarakatnya juga memiliki inisiatif yang tinggi dalam memelihara kebersihan 

lingkungannya. Dimana masyarakat Cibunut sudah mampu mengubah cara 

pandangnya terhadap sampah, di mulai dari segelintir kecil masyarakat menjadi 

satu lingkup RW. Untuk menanamkan dan mengubah cara pandang masyarakat 
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Cibunut, mereka yang dibantu oleh salah satu fasilitator dari Dinas Lingkungan 

Hidup lebih dan Kehutanan menerapkan prinsip percontohan, tauladan, tindakan, 

dan bukan hanya omong kosong saja. Sehingga, masyarakat yang lain yang belum 

menyadari hal tersebut akan melihat tindakan yang dilakukan, bukan hanya 

mendengar kata-kata motivasi tanpa ada bukti yang konkret. Dalam pendekatan 

pertama fasilitator mengajak dan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu 

dalam membuat kerajinan dari bahan dasar sampah yang bisa dijadikan barang 

yang bernilai ekonomis, lalu pendekatan kepada bapak-bapaknya dan pihak 

pemerintah setempat untuk mengajak para pemuda-pemudi karang taruna supaya 

ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, dan 

menjadikan pemuda-pemudi karang taruna sebagai motor penggerak dalam setiap 

kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat As-Ra’d ayat 11: 

نَّ 
ِ
 إ

 
َ َل ٱ ُ َما برَقو   َّللَّ ى يَُغِّير هرم    ٍم َحّتَّ وْإ َما برأَنُفسر ُ   يَُغِّير

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 

Selain itu, karakteristik masyarakat Cibunut berbeda dengan masyarakat 

kota pada umumnya. Setelah adanya kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, karakter masyarakatnya sedikit demi sedikit mengalami 

perubahan. Dimulai dari terbangunnya sikap gotong royong satu sama lain, 

kekeluargaannya semakin erat, kerjasama yang baik dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan, pemuda-pemudi karang tarunanya semakin baik dalam segi akhlak, 

perilaku, dan juga tatakramanya, mengadakan kajian-kajian bulanan untuk 
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mencharger iman masyarakat, sangat menjaga kebersihan, kreatif dalam 

memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, serta terbuka dalam menerima 

hal-hal baru yang memang mendatangkan perubahan bagi lingkungan hidup 

sekitarnya. Berkat adanya program Kawasan Bebas Sampah ini, masyarakat 

Cibunut mengalami perubahan yang drastis, sehingga secara tidak langsung sudah 

mampu mengharumkan nama kampungnya sendiri juga Kota Bandung pada 

umumnya dalam mewujudkan Bandung Juara. 

Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kampung Kreatif Cibunut RW 07 KSM 

Oh Darling adalah salah satu program yang diadakan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan dengan tujuan membuat Kampung Kreatif berwawasan 

lingkungan, meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah, sampah 

terkelola sesuai dengan arahan KBS (Penanganan pengolahan dan daur ulang, 

pemilahan sampah yang efektif di sumber, sampah organic diolah di kawasan), 

sampah terpilah disumber, dan sampah yang terangkut ke TPS berkurang. 

Kawasan Bebas Sampah (KBS) di kampung Cibunut di sahkan pada 

tanggal 21 Februari 2016 dengan mengadakan komitmen bersama mewujudkan 

KBS bersama Lurah dan juga Camat setempat. Adapun kegiatan-kegiatan dalam 

program Kawasan Bebas Sampah ini antara lain dalam bidang Kebersihan dan 

pengelolaan sampah, Green Living, Edukasi, Tourism, Kreatifitas, dan juga 

Kesehatan masyarakat.  

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan 

pemberdayaan. Dimana esensi dari kegiatan tersebut sama seperti esensi 
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pemberdayaan yaitu meningkatkan kualitas masyarakat dan bertujuan menjadikan 

masyarakat mandiri dalam mengelola lingkungan, ekonomi, dan juga manusianya. 

Keberhasilan suatu program atau kegiatan tidak terlepas dari upaya-upaya 

yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga pihak yang ikut membantu dalam 

proses pelaksanaannya. Pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat Cibunut 

terjadi bukan secara tiba-tiba, tetapi melalui berbagai proses yang cukup lama dan 

upaya yang membutuhkan kesabaran yang ekstra dan juga kesadaran yang timbul 

dari diri masyarakat itu sendiri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih 

baik dari sebelumnya. Dan ketika semua proses itu sudah dilalui oleh masyarakat 

Cibunut, secara tidak sadar mereka telah melakukan perubahan yang sejatinya 

sulit untuk dilakukan, apalagi untuk bisa dikatakan berdaya, masyarakat perlu 

jangka waktu yang cukup panjang, karena berbicara pemberdayaan menurut Oos 

M. Anwas (2014: 51) yaitu menekankan pada proses, bukan pada hasil setelah 

adanya pemberdayaan. Oleh sebab itu, keberhasilan pemberdayaan bisa diukur 

dari partisipasi masyarakat di dalamnya. Jika banyak masyarakat yang ikut 

berpastisipasi dalam kegiatan pemberdayaan, maka proses pemberdayaan itu bisa 

dikatakan berhasil, dan begitupun sebaliknya.   

Adapun sejarah adanya kampung Kreatif Cibunut yaitu begitu unik 

ditandai dengan kondisi lingkungan yang kumuh dan masyarakatnya yang 

patologis. Di Cibunut sendiri kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan 

lingkungan sangatlah minim, hanya segelintir orang saja yang peka terhadap 

kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Keinginan untuk melakukan 

perubahan pun sulit untuk dilakukan, karena melihat lingkungan sosialnya yang 
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tidak memungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu. 

Hal tersebut yang menjadikan salah satu fasilitator dari Dinas Lingkungan Hidup 

terpanggil untuk mengubah kampung tersebut menjadi kampung yang bersih dan 

ramah lingkungan. Kemudian masyarakatnya diajak kerjasama untuk membangun 

kampungnya, dan akhirnya setelah tiga tahun diarahkan dan dibina terjadilah 

perubahan yang sangat signifikan dalam segi lingkungannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut di Kampung Kreatif Cibunut, RW 07, Kelurahan Kebon 

Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan judul 

“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MELALUI PROGRAM 

KAWASAN BEBAS SAMPAH”.  

 

1.2 Fokus Penelitian  

Bersadarkan latar belakang diatas peneliti mengambil fokus penlitian 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana upaya pendekatan yang dilakukan Fasilitator Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat 

kota melalui program Kawasan Bebas Sampah di Kampung Kreatif 

Cibunut? 

1.2.2 Bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kota melalui 

program Kawasan Bebas Sampah Sampah yang dilakukan di Kampung 

Kreatif Cibunut? 

1.2.3 Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat kota melalui program 

Kawasan Bebas Sampah yang dilakukan di Kampung Kreatif Cibunut? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari fokus penelitian yang dirumuskan diatas, maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah:  

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana upaya pendekatan yang dilakukan 

Fasilitator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 

pemberdayaan masyarakat kota melalui program Kawasan Bebas 

Sampah di Kampung Kreatif Cibunut 

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat kota melalui program Kawasan Bebas Sampah Sampah 

yang dilakukan di Kampung Kreatif Cibunut 

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat kota 

melalui program Kawasan Bebas Sampah yang dilakukan di Kampung 

Kreatif Cibunut 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara Akademis 

a. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperoleh pengetahuan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat 

berbasis lingkungan hidup. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bagi penulis yaitu sebagai sarana dan wahana untuk 

meningkatkan wawasan dan memberdayakan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama masa akademis, serta mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat dari 

pemberdayaan masyarakat. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

a. Bagi Kelompok 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peningkatan pemberdayaan 

masyarakat kota yang berwawasan lingkungan hidup. 

b. Bagi Masyarakat 

Merevitalisasi paradigma  masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 

hidup serta dihara pkan berguna untuk dijadikan bahan acuan dalam mewujudkan 

masyarakat yang berdaya dan berkualitas di masa  yang akan datang.  

 

1.5 Landasan Pemikiran 

1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa 

skripsi yang ditulis oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini tentunya mempunyai 

kaitan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Tujuannya yakni untuk 

membedakan antara hasil penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan 

dikaji penulis hari ini. Beberapa hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti yang 

terdahulu adalah sebagai berikut: 

 Pertama, Skripsi yang disusun oleh Wahyudi, Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung Tahun 2007 dengan judul “Pengembangan Masyarakat Berwawasan 

Lingkungan Hidup melaui Lembaga Swadaya Masyarakat”. Hasil penelitian ini 

adalah dilihat dari aktivitas LSM YSI dalam melakukan pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat berwawasan lingkungan hidup, bergerak berdasarkan 
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visi dan misi yang dimilikinya, serta bergerak dengan senantiasa merangkul 

semua elemen masyarakat, seperti masyarakat miskin perkotaan (masyarakat 

terpinggirkan), masyarakat luas (pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga), LSM lain 

sebagai jaringan dan juga pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah). Selain itu, disertai pula dengan strategi dan pendekatan yang dilakukan, 

yakni strategi pendidikan lingkungan dan pendekatan ekonomi. 

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ihsanti Saridera, Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung Tahun 2018 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Lingkungan”. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa usaha-usaha 

yang dilakukan oleh Kelompok Kiwang Kreatif dalam pemanfaatan Eceng 

Gondok untuk dijadikan barang ang bernilai disertakan dengan adanya bantuan 

dari pihak aparat pemerintah setempat yang ikut berkontribusi dalam 

memberdayakan lingkungan di Danau Situ Bagendit, pembimbingan dan 

pendampingan dalam pembuatan anyaman Eceng Gondok dan diadakan anggaran 

atau permodalan dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Kiwang Kreatif , 

dampak dari kegitan Kelompok Kiwang Kreatif ialah terciptanya lapangan 

pekerjaan yang menjadikan masyarakat produktif. 

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Alfiano Arif Muhammad, Program 

Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerja Sosial, UIN Sunan 

Kalijaga, Tahun 2005 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank 

Sampah di Perum Gumuk Indah, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, 

Sleman, Yogyakarta”. Hasil penelitian ini yaitu konsep pemberdayaan yang 
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dipakai yakni memberikan program pengetahuan terhadap persoalan sampah agar 

menjadi sesuatu yang bernilai dan memberikan program pelatihan dengan sisa 

hasil sampah bisa didaur ulang menjadi barang kerajinan. Implementasi 

pemberdayaan yakni membangun kesadaran masyarakat bertujuan supaya 

mengelola sampah dan pemberdayaan ekonomi produktif dengan hasil daur ulang 

sampah bisa dijadikan bahan kerajinan yang bisa dijual kembali. Hasil 

pemberdayaannya yaitu: warga menjadi peduli terhadap lingkungan, adanya Bank 

Sampah berdampak pada ekologis, ekonomi, dan sosial, serta munculnya 

perspektif baru bagi masyarakat terhadap Bank Sampah.  

 

1.5.2 Landasan Teoritis 

a. Pemberdayaan  

Menurut Soetomo (2006: 404) bahwa pemberdayaan dapat diartikan 

pembangunan. Karena pemberdayaan adalah pembangunan yang berpusat pada 

rakyat. Pemberdayaan yaitu suatu proses untuk memberikan daya kekuasaan 

(power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan 

(disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi 

keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport dalam Oos M. Anwas (2014: 48-

49), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. 

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, tidak terlepas dari 

pemberdayaan secara individu, karena manusia dapat dilihat sebagai individu dan 

sekaligus masyarakat. Masyarakat pada dasarnya terdiri dari individu-individu, 
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jika pemberdayaan secara individu sudah berjalan baik maka secara tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap pemberdayaan pada tatanan keluarga dan 

masyarakat (Melfa dan Siddiq, 2007: 219-220). 

Dalam bukunya Oos M. Anwas (2014: 51) mengatakan bahwa 

pemberdayaan menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil dari proses 

tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa 

besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat.  

Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin 

berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut.  

Dalam Teorinya Lippit menjelaskan bahwa perubahan berencana adalah 

suatu perubahan yang diperoleh dari keputusan yang menginginkan adanya 

perbaikan sistem kehidupan secara personal ataupun sistem social dengan bantuan 

professional dari luar. Artinya perubahan berencana diperlukan bantuan pihak dari 

luar yang hendak melakukan perubahan di dalam individu atau masyarakat. Pihak-

pihak yang menghendaki adanya perubahan itu dinamakan agen perubahan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan terencana merupakan suatu 

proses perubahan yang diinginkan dan untuk tercapainya perubahan perlu adanya 

bantuan dari pihak luar, yakni agen-agen pembaharuan (Anwas, 2014: 44).  

Sebagai seorang fasilitator atau agen pembaharu harus memahami 

kondisi dan situasi masyarakat setempat, sehingga apabila mereka menghadapi 

atau berhadapan dengan pihak lain tidak lagi merasa minder. Oleh sebab itu, 

seorang agen pembaharu harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada 

semua anggota masyarakat (Gitosaputro dan Rangga, 2015:51).  
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Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai 

melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, 

yaitu: 

a) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal. 

b) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. 

c) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan 

mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok 

lemah. 

d) Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. 

e) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. (Suharto, 2017: 66-68) 

Dubois dan Milley dalam bukunya Edi Suharto (2017: 68) memberikan 

beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, antara 

lain: 

1. Membangun relasi pertolongan yang: merefleksikan respon empati, 

menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri, 
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menghargai perbedaan dan keunikan individu, dan menekankan 

kerjasama klien. 

2. Membangun komunikasi yang: menghormati martabat dan harga diri 

klien, mempertimbangkan keragaman inidividu, berfokus pada klien, 

dan menjaga kerahasiaan klien. 

3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: memperkuat partisipasi klien 

dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak 

klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, dan 

melibatkan dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. 

4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan social melalui: 

ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan 

professional, riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-

kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, dan penghapusan segala 

bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.  

Adapun yang menjadi indikator keberdayaan masyarakat menurut Kieffer 

(1981) adalah: 

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan 

individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan 

social yang lebih besar. 

2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, 

berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. 

3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan social, yang dimulai 

dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian 
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melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut 

untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah sktuktur-struktur yang 

masih menekan.  

Beda halnya dengan Kieffer, Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan 

delapan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai empowerment index 

atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat 

dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan 

mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.  Ketiga 

aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di 

dalam (power within), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over), 

dan kekuasaan dengan (power with) (Suharto, 2015: 63). 

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, 

keadaan,  dan makhluk hidup, termasuk perilaku manusia di dalamnya yang 

memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan 

makhluk lainnya (Machendrawaty dan Safe’I, 2001: 234). 

Sedangkan menurut A. Tresna Sastrawijaya (2000: 7), mengemukakan 

pendapatnya bahwa lingkungan hidup merupakan jumlah semua benda yang hidup 

dan yang tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. 

Makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya merupakan bagian dari lingkungan 

hidup. Dengan demikian, perilaku manusia juga kondisi sosialnya merupakan 

unsur lingkungan hidup. 
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Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya kesadaran terlebih 

dahulu dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran merupakan faktor terpenting dalam 

melakukan pemberdayaan. Hasil penelitian teoritik tentang kesadaran lingkungan 

hidup dari Neolaka (1991), menyatakan bahwa kesadaran adalah keadaan 

tergugahnya jiwa terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap lingkungan hidup, dan 

dapat terlihat pada perilaku dan tindakan masing-masing individu (Neolaka, 2008: 

18).  

Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya kemudian saling 

memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup itu sendiri. Interaksi antara 

manusia dengan lingkungan hidupnya sangat kompleks, karena pada umumnya 

dalam lingkungan hidup itu terdapat banyak unsur. Pengaruh terhadap suatu unsur 

akan merambat pada unsur lain, sehingga pengaruhnya terhadap manusia sering 

tidak dapat segera terlihat dan terasakan (Soemarwotto, 2004: 55).  Oleh sebab itu, 

perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah di atur dalam 

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UULH) dan dijelaskan juga dalam Pasal 5 UU RI No. 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang isinya: 1) Setiap orang 

mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat. 2) setiap orang 

mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 
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1.5.3 Kerangka Konseptual 

 

 

 

  

 

 

 

1.6 Langkah-langkah Penelitian 

 

 

1.6 Langkah-langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Kreatif  Cibunut RT 05/RW 07, 

Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.  

1.6.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian 

deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif adalah untuk 

mengetahui secara detail bagaimana proses pemberdayaan masyarakat kota 

melalui program Kawasan Bebas Sampah di Kampung Kreatif Cibunut. 

 

Teori Perubahan 

Berencana 

“Perubahan berencana 

adalah suatu perubahan 

yang diperoleh dari 

keputusan yang 

menginginkan adanya 

perbaikan  sistem 

kehidupan secara personal 

ataupun sistem social 

dengan bantuan 

professional dari luar.” 

(Teori Lippit) 

Teori  Kesadaran Lingkungan 

Kesadaran adalah keadaan tergugahnya jiwa 

terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap 

lingkungan hidup, dan dapat terlihat pada 

perilaku dan tindakan masing-masing 

individu. (Teori Neolaka) 

 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan 

sebagai berikut: 

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama 

atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. 

2. Setiap orang mempunyai hak atas 

lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

peran dan pengelolaan lignkungan hidup. 

(Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 1997) 

Tabel 1 Kerangka Koseptual 
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1.6.3 Jenis Data 

Jenis data yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: 

a. Data tentang upaya pendekatan yang dilakukan Fasilitator DLHK 

terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kota melalui Program Kawasan 

Bebas Sampah. 

b. Data tentang proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

melalui Program Kawasan Bebas Sampah. 

c. Data tentang hasil Pemberdayaan Masyarakat Kota melalui Program 

Kawasan Bebas Sampah. 

1.6.4 Sumber Data 

Sumber-sumber data yang diperoleh meliputi: 

a. Untuk mendapatkan data tentang upaya pendekatan yang dilakukan 

Fasilitator DLHK terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kota melalui 

Program Kawasan Bebas Sampah di dapat dari Fasilitator DLHK 

sebagai sumber data primernya, sedangkan sebagai sumber data 

sekundernya di dapat dari ketua RT, ketua RW, pemuda, ibu-ibu dan 

bapak-bapak. 

b. Untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota melalui Program Kawasan Bebas Sampah di dapat 

dari ketua RT, ketua RW, pemuda, ibu-ibu, dan masyarakat lainnya 

sebagai sumber data primernya, sedangkan sebagai sumber data 

sekundernya di dapat dari Fasilitator DLHK. 



19 
 

 
 

c. Untuk mendapatkan data tentang hasil Pemberdayaan Masyarakat Kota 

melalui Program Kawasan Bebas Sampah di dapat dari masyarakat 

sebagai sumber data primernya, sedangkan sebagai sumber data 

sekundernya di dapat dari Fasilitator DLHK. 

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Teknik Observasi 

 Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari informasi 

selengkap-lengkapnya dengan cara ngobrol santai dengan masyarakat (ketua RT, 

ketua RW, pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak) serta fasilitator DLHK. Hal itu 

dilakukan beberapa kali dalam waktu kurang lebih dua bulan supaya informasi 

yang di dapat jauh lebih mendalam dan aktual. 

b. Teknik Wawancara  

 Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber 

diantaranya: Fasilitator DLHK, ketua RT, ketua RW, pemuda, ibu-ibu, bapak-

bapak, dan ketua KSM Oh Darling. Selain itu peneliti juga menanyakan beberapa 

pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan judul dan fokus penelitian skripsi, 

diantaranya: bagaimana upaya pendekatan yang dilakukan Fasilitator DLHK 

terhadap pemberdayaan masyarakat Cibunut, bagaimana proses pelaksanaan 

program Kawasan Bebas Sampah yang dilakukan masyarakat Cibunut, apa saja 

hasil yang didapatkan oleh masyarakat Cibunut setelah adanya program Kawasan 
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Bebas Sampah, dan apa saja kendala yang dialami serta solusi yang dilakukan 

oleh masyarakat Cibunut sehingga hari ini bisa menjadi masyarakat yang berdaya 

dalam segi lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan spiritualitas. 

d. Teknik Dokumentasi  

 Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto 

kegiatan masyarakat, misalnya dalam rapat persiapan acara 17 Agustusan oleh 

pemuda Cibunut, penyetoran sampah ke Bank Sampah yang ada di RT 05, diskusi 

antara Fasilitator dengan RW dan RT setempat, penanaman bibit bunga di taman 

RT 05, pembuatan pupuk kompos bata terawang, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan fokus penelitian peneliti. 

e. Teknik Analisis Data 

Menurut Lexi J. Moleong (2006: 45) mengemukakan bahwa analisis 

data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 

pola, kategori dan satuan uraian dasar.  

Teknik analisis data pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis 

interaktif. Pada analisis interaktif ini terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data awalnya 

mengidentifikai informasi atau data yang berkaitan dengan fokus dan masalah 

penelitian, selanjutnya membuat pengkodean atau penggolongan pada setiap 

informasi atau data yang diperoleh supaya mudah dalam penelusuran data 

(Basrowi, Suwandi, 2008: 45).    

 


