
 

 

PENDAHULUAN 

Sumber air  Kali Wedok merupakan sumber air yang letaknya berada di Kampung 

Kalitaman, tepatnya di depan kolam renang Kalitaman RW IV, RT III. Sumber air kali 

Wedok digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti konsumsi dan 

aktivitas produksi serta aktivitas spiritual sejak masa kolonial belanda hingga saat ini. 

Berdasarkan penetapan Surat Keputusan Walikota tentang wilayah kumuh Kota Salatiga 

tahun 2016; kali Wedok mendapat perhatian khusus berupa bantuan program penataan. 

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi dari KOTAKU1 (Kota Tanpa Kumuh) dan 

Dinas Perumahan dan Permukiman melalui dana APBD serta rembuk bersama warga.2 

Setelah rancangan program penataan tersebut disetujui, pada tahun 2017 diadakan 

sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kali Wedok mengenai rancana 

penataan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan eksekusi program pada tahun 2018.3 

Pada saat penataan mulai dilakukan, Ketua RW melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan 

pendekatan kepada masyarakat sebagai bentuk proses penyadaran bahwa Kampung 

Kalitaman adalah wajah dari Kota Salatiga yang memiliki potensi serta peran penting dalam 

sejarah. Oleh karena itu, setelah dilakukan penataan semua warga masyarakat harus ikut serta 

dalam menjaganya. Selain itu, pentingnya sosialisasi dilakukan, sebab dalam sebuah program 

pembangunan yang dilakukan pemerintah dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar agar 

program tersebut dapat berhasil dan berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, partisipasi 

masyarakat menjadi sebuah alat ukur apakah suatu program yang diberikan dapat diterima 

atau tidak oleh masyarakat sekitarnya (Isbandi, 2007). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari penataan kali Wedok?, dan Apa saja 

faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari 

penataan kali Wedok?. 

Teori yang dipakai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah teori 

partisipasi masyarakat menurut konsep AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parson. 

Konsep ini merupakan pengembangan teori fungsionalisme struktural dengan mengemukakan 

empat prasyarat mutlak yang harus dicukupi oleh setiap mayarakat, kelompok atau 

organisasi. Empat prasyarat tersebut antara lain: adaption, goal attainment, integration, dan 

latency (Ritzer, 2011). 

 

METODE 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati 

                                                             
1 KOTAKU merupakan bentukan Direktorat Jendral Cipta Karya berupa sebuah platform kolaborasi 

melalui program sebagai tindak lanjut untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh yang 
tercantum dalam RPJMN 2015-2019.  (kotaku.pu.go.id) 

2 Wawancara dengan Darmaji, tanggal 19 Agustus 2020 di Rumah Ketua RW IV Kalitaman. 
3 Ibid. 



 

 

secara langsung keadaan objek penelitian, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar kali 

Wedok. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian. 

Sedang wawancara dilakukan kepada Ketua RT 02 Bapak Palupi (NS1), Ketua RT 03 Bapak 

Joko (NS2), Ketua RW 4 Bapak Darmaji (NS3), dan 2 (dua) orang warga RT. 03, yaitu 

Bapak Budi (NS4) dan Ibu Tia (NS5).  dengan memberikan pertanyaan-pertanyan terkait 

sejarah dan proses penataan kali Wedok. Sementara data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari penataan 

kali Wedok yang diperoleh dari RT maupun RW Kampung Kalitaman. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

kualitatif model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah, yaitu: pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2017). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kampung Kalitaman merupakan bagian dari wilayah Kota Salatiga yang terletak di 

pusat Kota dan berada dalam kawasan perdagangan. Secara administrasi wilayah kampung 

Kalitaman di sebelah utara berbatasan dengan jalan Damarjati, sebelah selatan berbatasan 

dengan Pasar Raya, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan jalan Diponegoro dan 

rumah dinas Walikota dan sebelah timur berbatasan dengan jalan Benoyo. Di kampung 

Kalitaman tersebut terdapat sumber air, yaitu kali Wedok. Sebelum dilakukan penataan kali 

Wedok terlihat kumuh seperti Gambar 1 dan 2 di bawah ini. 

 

Gambar 1. Potret Kali Wedok Sebelum Penataan 1 

 

Gambar 2. Potret Kali Wedok Sebelum Penataan 2 

Setelah dilakukan penataan wajah kali Wedok terlihat lebih rapi dan asri. Hal tersebut 

dapat dilihat pada gambar 2 dan 3 di bawah ini. 



 

 

 

Gambar 3. Potret Kali Wedok Setelah Penataan 1 

Sebelum dilakukan penataan pemanfaatan Kali Wedok hanya sebatas pada keperluan 

rumah tangga bagi warga sekitar kampung Kalitaman, seperti mandi, minum dan mencuci. 

Namun setelah dilakukan penataan, Kali Wedok juga dimanfaatkan sebagai objek wisata 

(Gambar 4 dan 5). 

 

Gambar 4. Potret Kali Wedok Setelah Penataan 2 

 

Gambar 5. Potret Kali Wedok Setelah Penataan Untuk Kegiatan Pariwisata 1 

Selain dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, sumber air Kali 

Wedok juga dimanfaatkan untuk kegiatan spiritual dan perayaan hari besar yang diadakan 

setiap tahunnya, seperti: mapak suro dan tujuh belasan, berikut dokumentasinya: 

 

Gambar 6. Perayaan Mapak Suro 



 

 

 

Gambar 7. Perayaan Tujuh Belasan 

 

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari penataan kali Wedok 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan hasil dari penataan kali Wedok, peneliti menggunakan pendekatan teori 

partisipasi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, yaitu: adaption, goal attainment, 

integration, dan latency (Ritzer, 2011). 

 

Partisipasi masyarakat dilihat dari konsep adaption (adaptasi) 

Konsep adaption (adaptasi) dijelaskan bahwa agar masyarakat dapat bertahan mereka 

harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat 

sesuai dengan masyarakat. Konsep adaptasi dapat dinilai dari adanya penyesuaian diri dan 

proses adaptasi masyarkat terhadap situasi baru yaitu keadaan dimana wilayah kali Wedok 

sudah menjadi wilayah yang tertata rapi dan bersih serta memiliki nilai ekonomis. Hasil 

penelitian menunjukkan, bahwa pada dasarnya masyarakat dinilai sudah dapat melakukan 

adaptasi yang baik dengan suasana kali Wedok pasca dilakukan penataan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat sekitar untuk tetap konsisten menjaga 

kebersihan kali. 

Ya untuk adaptasi alhamdulilah sudah bisa, karena pada kanyataannya bukan hanya 

di kali wedok saja yang istilahnya dibikin indah tapi ternyata di lingkungan saya 

sendiri sdh ada pavingisasi dari pemerintah terus ada ditambahi penerangan jalan. 

Bersyukurlah semuanya bisa menerima dan untuk adaptasi nya ya baik-baik saja. 

(Sumber wawancara: NS1, tanggal 07 April 2021) 

Untuk tetap menjaga kebersihan kali Wedok pada dasarnya masyarakat dan pihak 

pemangku kampung (RT dan RW) melakukannya bersama-sama. Untuk masyarakat sendiri, 

kegiatan yang dilakukan adalah membuang sampah kemasan rinso atau sabun cuci atau 

mandi ke tempat sampah yang sudah disediakan, atau menegur pihak masyarakat, biasanya 

orang luar kampung yang pas memanfaatkan kali, membuang sampah sembarangan. Selain 

itu, bersama-sama dengan RT dan RW melakukan kerja bakti bersama, dan melakukan 

pengecatan kali. 



 

 

Sebenarnya sejak dari dulu masyarakat sadar ya untuk membersihkan kali wedok ini, 

apalagi sekarang sudah ditata dengan baik. Jadi banyak ya yang dilakukan 

masyarakat untuk tetap menjaga kali ini tetap bersih, mulai dari aktif ikut kerja bakti, 

komit dengan dirinya itu pasti ya, saling mengingatkan pengguna kali untuk menjaga 

kebersihan. Soalnya kan yang memanfaatkan kali Wedok banyak, bukan hanya dari 

masyarakat sini saja. (Sumber wawancara: NS1, tanggal 07 April 2021) 

Dilain pihak, dari pihak pemangku kampung sendiri, untuk menjaga kebersihan kali 

Wedok terdapat beberapa program yang dilakukan, yaitu kerja bakti, pengecatan kali setiap 

tahun, memperkerjakan pak bon kebersihan kali, dan mewajibkan setiap pengguna kali 

Wedok untuk membayar secara sukarela sejumlah uang pada kotak yang telah disediakan. 

Jadi dalam hal ini terdapat 2 (dua) pihak yang berperan dalam menjaga kebersihan, yaitu 

masyarakat itu sendiri, dan pihak pemangku kampung (RT dan RW). 

Kalo kebersihan kali hanya mengandalkan masyarakat ya kurang, makanya ada 

pihak pengelola kebersihan dan keamanan kali (Pak Bon=Pak Daryono). Tugas pak 

bon, menyapu, menyiram tanaman, menjaga kebersihan kali, dan menjaga keamanan 

kali. Selain itu pak bon juga bertugas memastikan orang-orang yang memanfatkan 

kali untuk membayar uang secara sukarela. (Sumber wawancara: NS2, tanggal 07 

April 2021) 

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memanfaatkan sekitar 

lokasi kali Wedok untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya kegiatan ekonomi 

dilakukan oleh masyarakat itu sudah lama sebelum dilakukan penataan kali sehingga bersih 

seperti saat ini. Hal tersebut dikarenakan lokasi kali Wedok sendiri strategis, yaitu dekat 

dengan pamandian Kalitaman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Salatiga. Kondisi tersebut 

mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi. Bahkan bukan 

hanya masyarakat kampung tersebut yang memanfaatkan, tapi juga terdapat masyarakat luar 

kampung yang ikut memanfaatkan. Beberapa contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

masyarakat, yaitu: berjualan mie ayam dan bakso, nasi goreng, berjualan sate ayam, berjualan 

tahu campur, dan parkir. Bahkan pada hari-hari tertentu, khususnya pada hari minggu dan 

hari libur juga banyak ditemukan pedagang keliling dari luar kampung yang berdagang di 

sekitar kali Wedok. Para pedagang tersebut berjualan macam-macam, mulai dari mainan 

anak-anak sampai dengan jajanan.  

Setiap warga yang memanfaatkan areal sekitar kali Wedok juga diwajibkan 

memberikan kontribusi ekonomi bagi kampung, seperti: membayar uang kontribusi sebesar 

25 ribu rupiah per bulannya untuk setiap pedagang yang secara menetap berdagang di areal 

kali Wedok. Selain itu bagi pihak pedagang yang memanfaatkan atau menggunakan listrik 

milik Balai RW juga wajib membayar kontribusi. Uang-uang tersebut kemudian diserahkan 

kepada pemangku kampung (RT dan RW) untuk dikelola, dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan kampung. 

PKL, seperti Tahu Campur. Ijin PKL dengan Disperindag dan pihak RT jika mau 

menempati di areal lingkungan RW 04. Saat ini jumlah PKL yang berada di 



 

 

lingkungan sekitar sudah ada 30 orang sehingga saat ini kami memutuskan untuk 

tidak memberikan ijin untuk penambahan PKL baru yang mau berdagang di 

lingkungan kali. (Sumber wawancara: NS3, tanggal 07 April 2021) 

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di areal kali Wedok pada 

dasarnya merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, walaupun begitu kegiatan tersebut 

juga perlu mendapat ijin dari pemangku kampung, baik itu RT ataupun RW. 

Setahu saya semua kegiatan ekonomi di lingkungan kali Wedok harus seijin RT/RW, 

soalnya kalo gak gitu ya repot mas, ya orang akan cenderung suka-suka, efeknya 

tentu terjadi kekumuhan lagi. (Sumber wawancara: NS4, tanggal 09 April 2021) 

Ya ijin RT RW lah mas, datang ke RT/RW ngomong baik-baik, mau datang di dekat 

kali boleh gak pak, gitu, tapi kok sekarang keliatannya gak boleh deh mas, gak 

nambah lagi, pada RW-nya gak boleh. Ya saya setuju saja, biar gak keliatan kumuh 

lagi lho mas, eman-eman. (Sumber wawancara: NS5, tanggal 09 April 2021) 

 

Partisipasi masyarakat dilihat dari konsep goal attainment 

Konsep goal attainment (pencapaian tujuan) merupakan sebuah sistem yang mampu 

menentukan tujuan dan berusaha mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang 

dimaksud bukanlah tujuan pribadi, namun tujuan bersama dalam sistem sosial. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka untuk menilai konsep goal attainment tersebut dapat dilakukan 

dengan menilai keterlibatan masyarakat dalam proses rembuk bersama dalam perencanaan 

penataan, serta kesadaran akan potensi kali Wedok.  

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan, pada dasarnya masyarakat hanya 

dilibatkan saja dalam hal pelaksanaannya, soal perencanaan dan penataannya biasanya yang 

ikut andil dalam rapat hanya sebatas pihak pemangku kampung, seperti RT dan RW, 

ditambah pihak-pihak yang dipandang sebagai sesepuh kampung. Hal tersebut dilakukan agar 

rapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Pada dasarnya dalam pembuatan sistem masyarakat tidak dilibatkan, jadi 

masyarakat hanya mengamini saja hasil sarasehan RW dengan pihak RT 1-6, jadi 

dalam hal ini RT berperan sebagai wakil warga. (Sumber wawancara: NS3, tanggal 

07 April 2021) 

Hasil wawancara juga menunjukkan, bahwa pada dasarnya terdapat sistem tertentu  

yang dibangun oleh pihak RT dan RW untuk menjaga kelestarian kali. Sistem yang dibangun 

tersebut selain melibatkan kesadaran warga untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan 

seperti: aktif dalam kegiatan kerja bakti, pengecetan kali, penanaman tanaman di sekitar kali, 

dan mengisi kotak sebagai bentuk kontribusi untuk tetap menjaga kebersihan kali. Pihak RT 

dan RW juga mengangkat pak bon untuk menjaga kebersihan dan keamanan kali. Selain itu, 

pihak RT dan RW juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, seperti: iWash, PDAM 

Kota Salatiga, dan lembaga-lemabaga pendidikan, yaitu UNDIP dan UGM. Kerjasama 



 

 

dengan iWash awalnya dilakukan selama 3 tahun, yaitu tahun 2006-2008. Kerjasama tersebut 

dilakukan untuk membuat sumur resapan, penyelamatan lempeng sumber air di puncak 

merbabu, agar kondisi air di kali tidak berkurang. Dilanjut kembali tahun 2011-2018 dengan 

tujuan memantau kondisi air, misal: PH air, dan lain sebagainya. Sementara kerjasama 

dengan univeritas, seperti UNDIP dan UGM, serta pihak PDAM Kota Salatiga dilakukan 

untuk memantau kondisi air, seperti: naik turunnya permukaan air, dan pengetesan PH air. 

Ada, ya namanya untuk kepentingan bersama-sama yang sistem harus dibuat, ya 

seperti yang saya terangkan itu tadi, kerja bakti, dan pemanfaatan kali, serta 

kontribusi mereka yang memanfaatkan.Tetapi karena kesadaran warga sudah baik 

maka sistem berjalan secara alami, secara umum warga memiliki sikap yang kompak 

terhadap keputusan-keputusan RT dan RW. (Sumber wawancara: NS1, tanggal 07 

April 2021) 

Hasil wawancara juga menunjukkan, terdapat sistem punishment bagi warga 

masyarakat yang dinilai melanggar sistem yang dibangun tersebut. Sistem dilanggar apabila 

warga tidak aktif dalam kegiatan kerja bakti, atau memanfaatkan kali Wedok dengan usaha-

usaha yang bersifat mencemari lingkungan dan hanya memberikan keuntungan bagi pribadi 

pelaku usaha tersebut. Bentuk punishment yang ditetapkan, yaitu: RT memberikan teguran 

pada pihak bersangkutan, RT meminta kontribusi berupa sejumlah uang kas saat warga 

bersangkutan mengajukan surat-surat yang dibutuhkan, dan melarang keberlanjutan usaha 

yang dijalankan oleh warga bersangkutan. Bentuk punishment lainnya, yang paling berat 

dijauhi warga, jadi saat pihak bersangkutan punya hajat, pihak warga tidak akan membantu. 

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehidupan sosial di lingkungan agar tetap rukun dan 

penuh kebersamaan. 

Ada mas, misal kalo ada warga yang tidak aktif sama sekali dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan, misal: kerja bakti tidak ikut terus, hajatan tidak pernah ikut, takziah 

tidak pernah ikut, rapat RT tidak pernah ikut, dan lain sebagainya, ya saya selaku RT 

akan menegurnya, dan saya akan meminta kontribusi kepada warga tersebut, misal 

dalam hal surat menyurat warga harus membayar ke RT. (Sumber wawancara: NS1, 

tanggal 07 April 2021) 

 

Partisipasi masyarakat dilihat dari konsep integration 

Konsep integration (integrasi) yakni masyarakat harus mengatur hubungan diantara 

komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Dalam penelitian ini bentuk 

integrasi dari partisipasi pemanfaatan hasil dari penataan kali Wedok dapat di lihat dengan 

adanya hubungan antar komponen-komponen dalam masyarakat serta munculnya kesadaran 

untuk saling bekerja sama dan menghindari konflik. 

Hasil wawancara dengan narasumber mengatakan, bahwa konflik dalam pemanfaatan 

kali Wedok yang terjadi pada internal warga tidak pernah terjadi. Konflik yang terjadi, justru 

dengan pihak eksternal, yaitu dengan pihak PDAM Kota Salatiga. Pada tahun 1996 warga 



 

 

melakukan demo besar-besaran untuk menolak kali Wedok untuk dijadikan sebagai sumber 

air minum oleh PDAM. PDAM Kota Salatiga juga pernah melakukan pendekatan kembali, 

tapi keputusannya tetap ditolak oleh warga, yang diwakilkan kepada RT dan RW. 

Persoalannya, kali ini menjadi salah satu sumber untuk kehidupan bagi warga, baik untuk 

mencuci, memasak, mandi, dan lain-lain, maka kelestarian harus dijaga. 

Jadi kecemburuan sosial antar warga tidak ada, karena semuanya kompak. Kalo 

antar RT  pengelolaan hasil ekonomi sudah dibagi menurut kondisi daerah geografis 

masing-masing dan itu sudah disepaki oleh semua pihak, dan masyarakatpun 

menerima. Rapat RW memutuskan sesuai dengan kondisi geografis RT, misal: Kali 

masuk geografis RT 3, makanya yang mengelola pihak RT 3 makanya uang kotak kali 

masuk ke kas RT 03, Ruko2 masuk geografis RT 6, makanya kontribusinya masuk ke 

kas RT. 6 itu, Rp. 30 ribu per bulan, masuk ke Kas RT 6. 

Kotak kali, hasilnya untuk kesejahteraan warga, seperti untuk piknik bareng setiap 2 

tahun sekali gratis semuanya dari biaya sampai dengan makan, warga juga tidak 

perlu ditarik iuaran untuk uang kebersihan, untuk dibagikan dalam bentuk sembako 

kepada warga, sekaligus untuk dikasih kepada pak bon. (Sumber wawancara: NS2, 

tanggal 07 April 2021) 

 

Partisipasi masyarakat dilihat dari konsep latency 

Konsep latency (latensi atau pemeliharaan pola) menunjuk pada kebutuhan dan 

mempertahankan. Hal ini dapat dilihat dalam partisipasi pemanfaatan hasil penataan kali 

Wedok muncul kesadaran anggota masyarakat dalam menjaga dan merawat kelestarian kali 

Wedok sebagai bentuk menjaga keberlanjutan kali Wedok. 

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan, pada dasarnya warga sendiri 

sudah sadar, hal tersebut tampak dari sikap warga sendiri. Pada saat sudah lama tidak ada 

kegiatan kerja bakti, masyarakat dengan antusias mengajak RT pada waktu tertentu, biasanya 

hari Minggu malam untuk melakukan kerja bakti bersama. Waktu tersebut dipilih karena 

pada hari Minggu malam adalah waktu yang longgar, sehingga semua warga dapat ikut kerja 

bakti. Bahkan saat pihak RT lupa, pihak warga akan mengingatkan pihak RT bahwa hari 

Minggu diadakan kerja bakti. Untuk kegiatan kerja bakti sebelum covid biasanya dilakukan 

setiap satu minggu, hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kebersihan dan keindahan 

kali Wedok setelah dilakukan penataan.  Sementara bagi ibu-ibu sendiri, mereka tanpa 

dikomando, tidak segan-segan untuk menyediakan hidangan dengan masak secara bersama-

sama, misal: masak sop untuk disuguhkan kepada bapak-bapak yang kerja bakti. Namun 

setelah covid 19 ini, kerja bakti bisa dilakukan dua minggu, sebulan sekali, atau bahkan dua 

bulan sekali.  

Sikap lain dari warga yang menunjukkan kesadaran akan potensi kali Wedok, yaitu 

menolak kali Wedok untuk dikelola oleh PDAM Kota Salatiga untuk dijadikan sebagai 

sumber air minum dengan cara demo besar-besaran. Warga memandang jika hal tersebut 



 

 

dilakukan, maka kali akan kering. Padahal kali Wedok memiliki peran yang strategis untuk 

mencukupi kebutuhan warga. Kejadian tersebut tepatnya terjadi pada Tahun 1996. Pada 

tahun tersebut terjadi demo besar-besaran karena kali Wedok mau dijadikan sumber mata air 

bagi pihak PDAM. Pada tahun-tahun dekat ini pihak PDAM Kota Salatiga juga melakukan 

pendekatan kembali, tapi warga kembali menolak. Apalagi setelah dilakukan penataan seperti 

saat ini, taruhannya kalo nekat pastinya nyawa. Penataan kali ini merupakan perwujutan dari 

perjuangan masyarakat yang diwakili oleh RW, yaitu Bapak Darmaji, dan anggarannya juga 

besar.  

PDAM Kabupaten Semarang sejak tahun 1992 – 2020 mengambil air di dekat lokasi 

kali Wedok. RT dan RW melakukan musyawarah, dan dinilai PDAM Kabupaten tidak 

memberikan kontribusi apapun, adapun jika ada kontribusi itupun kecil, per tahun hanya Rp. 

500 ribu, padahal jika dibanding jumlah air yang disedot selama tahun 1992 – 2020 itu tidak 

berimbang dengan kontribusi yang diberikan. Pihak PDAM Kabupaten Semarang juga tidak 

menanam orang untuk melakukan bersih-bersih, jadi praktis menyedot air saja. Jadi 

keputusannya adalah menolak kerjasama kembali dengan pihak PDAM Kabupaten.  

Warga juga berinisitif untuk menanam tanaman dan merawatnya dengan menyirami 

tanaman tersebut tanpa harus dikomando oleh pihak RT setempat. Biasanya penyiraman 

dilakukan pada setiap hari Minggu. Warga juga berinisiatif untuk melakukan pemangkasan 

tanaman agar tanaman terlihat lebih rapi dan cantik. Warga juga berinisitif untuk memilihara 

ikan dan menjaga ikan-ikan yang ada di kali untuk tidak dipancing oleh pengunjung, sebab 

adanya ikan juga akan memperindah kondisi kali, dan itu merupakan wujud inisiatif warga 

sendiri. Selain itu, warga juga akan menegur, terutama kepada orang-orang luar kampung 

yang terkadang membuang sampah sembarangan kalo pas lagi nyuci di kali Wedok. 

Menanam tanaman di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan sekitar kali. Ikut 

melakukan penyiraman tanaman tanpa diminta oleh pihak RT. (Sumber wawancara: 

NS3, tanggal 07 April 2021) 

Ikut aktif melakukan kerja bakti, baik yang diadakan RT maupun RW, ikut menyiram 

tanaman di sekitar lokasi kali, ikut nanam tanaman untuk penghijauan di rumah dan 

sekitar kali, ya yang utama itu yang saya lakukan. (Sumber wawancara: NS4, tanggal 

09 April 2021) 

Kalo ibu-ibu ya ikut menanam tanaman, menyiram tanaman, pas bapak-bapak kerja 

bakti ya bersama ibu-ibu lain masak, trus paling ya ngasih tahu orang-orang luar 

kampung kalo pas nyuci di kali jangan buang sampah sembarangan, dan menjaga 

kebersihan areal rumah. (Sumber wawancara: NS5, tanggal 09 April 2021) 

Sikap masyarakat yang sadar juga tampak dari kesadaran masyarakat untuk 

mengambil kotoran-kotoran yang ada di kali, dan memasukkan ke tempat sampah. Sebelum 

ada pandemi masyarakat juga aktif melakukan kerja bakti yang diadakan oleh RT maupun 

RW. Masyarakat juga aktif untuk mempercantik lingkungan kali dengan bersama-sama 

melakukan pengecetan areal kali setiap tahunnya. 



 

 

Dulu setiap 2 bulan sekali kerja bakti, tapi karena corona maka kegiatan tersebut 

sementara itu ditiadakan, pengecatan setiap 1 tahun sekali dari hasil kotak kali yang 

diisi pengunjung yang memanfaatkan kali Wedok. Anggaran bisa mencapi Rp. 3 juta. 

(Sumber wawancara: NS2, tanggal 07 April 2021) 

Sikap lain yang menunjukkan kesadaran masyarakat adalah membangun sumur-sumur 

resapan di lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat juga secara aktif menjaga 

kebersihan di lingkungan rumahnya sendiri. 

Ya untuk saat ini masyarakat sudah sadar, hal tersebut dapat dilihat dari kesadaran 

masyarakat untuk membangun sumur-sumur resapan di lingkungan tempat tinggal 

mereka. Ikut menjaga kebersihan di lingkungan rumahnya sendiri. (Sumber 

wawancara: NS3, tanggal 07 April 2021) 

 

Faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan 

hasil dari penataan kali Wedok 

Hasil wawancara dengan narasumber juga ditemukan beberapa faktor pendorong dan 

penghambat partisipasi masyarakat dalam pemanfataan hasil dari penataan kali Wedok. 

Faktor penghambat dalam melakukan partisipasi yaitu kondisi pandemic covid 19 yang 

menjadi penghalang warga untuk melakukan kerja bakti yang dulunya dilakukan seminggu 

sekali. 

Ya dulu sebelum korona ada yang jualan mie ayam, sate, tapi yang sekarang tetap 

eksis ya Tahu Campur itu, dan mereka semua itu juga memberikan kontribusi, dan 

uangnya kemudian dikelola RT dan RW. Jadi mereka-mereka ini yang berjualan di 

sekitar kali wedok dikenakan kontribusi, termasuk jika menggunakan listrik, karena 

listrik mengambil dari balai RW. (Sumber wawancara: NS1, tanggal 07 April 2021). 

Dulu di RT 3 setiap 2 bulan sekali kerja bakti, tapi karena corona maka kegiatan 

tersebut sementara itu ditiadakan, pengecatan setiap 1 tahun sekali dari hasil kotak 

kali yang diisi pengunjung yang memanfaatkan kali Wedok. Anggaran bisa mencapi 

Rp. 3 juta. (Sumber wawancara: NS2, tanggal 07 April 2021) 

Sementara faktor pendorong warga untuk berpartisipasi dalam hal ini cukup banyak, 

namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 (faktor), yaitu: faktor ekonomi, faktor 

lingkungan fisik, dan faktor sosial. Faktor ekonomi tampak bahwa setelah dilakukan 

penataan, jumlah pengunjung kali Wedok terus meningkat. Hal tersebut menjadi keuntungan 

bagi warga sendiri, utamanya bagi warga yang membuka usaha kuliner di tempat tersebut. 

Bagi warga lainnya yang tidak membuka usaha kuliner, keuntungan yang dapat diperoleh 

adalah mendapatkan sembako dan dapat piknik setiap dua tahun sekali. Bagi pihak RT dan 

RW uang kas yang dimilikinya juga akan terus bertambah banyak. 

Parkiran, parkir itu hasilnya masuk ke karang taruna dikit sisanya untuk pribadi-

pribadi tapi biar yo pribadi tapi itu warga sini juga. Dagang mie ayam, dagang sate, 



 

 

dulu ada kontribusi satu bulan 25 ribu, per pedagang…….. (Sumber wawancara: 

NS2, tanggal 07 April 2021) 

……….. Rapat RW memutuskan sesuai dengan kondisi geografis RT, misal: Kali 

masuk geografis RT 3, makanya yang mengelola pihak RT 3 makanya uang kotak kali 

masuk ke kas RT 03, Ruko2 masuk geografis RT 6, makanya kontribusinya masuk ke 

kas RT. 6 itu, Rp. 30 ribu per bulan, masuk ke Kas RT 6 (Sumber wawancara: NS2, 

tanggal 07 April 2021) 

Faktor lingkungan fisik, faktor lingkungan fisik dalam hal ini dapat dikaitkan dengan 

kondisi fisik lingkungan kali Wedok setelah penataan. Faktor lingkungan fisik dalam hal ini 

dapat dikaitkan dengan keinginan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, keindahan 

lingkungan, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi dengan adanya 

penataan mendorong warga untuk terbiasa hidup pada lingkungan yang bersih, indah, dan 

nyaman, dan itu semua membuat warga merasa senang tinggal di lingkungan tersebut. 

Warga juga berinisiatif untuk menanam tanaman di sekitar kali Wedok, sekaligus 

juga melakukan pemeliharan secara baik dengan melakukan penyiraman dan 

pemangkasan tanaman sehingga terlihat lebih rapi dan indah, dan itu dilakukan 

tanpa komando dari saya selaku pihak RT 02. Selain itu Warga juga bernisiatif 

sendiri dengan menaburi ikan di kali Wedok untuk lebih mempercantik kali, dan 

melarang pihak-pihak lain untuk melakukan pemancingan ikan di areal tersebut. 

(Sumber wawancara: NS1, tanggal 07 April 2021) 

Karena tambah indah dan nyaman warga jadi ikut memiliki,……… (Sumber 

wawancara: NS2, tanggal 07 April 2021) 

Setiap hari minggu pak RT bersama masyarakat melakukan kerja bakti. Kerja bakti 

total, biasanya pas bulan Suro, menjelang ramadan, dan tujuh belasan. Melakukan 

penghijauan di sekitar  lingkungan kali. Meningkatkan kebersihan di lingkungan 

rumah atau keluarganya sendiri (Sumber wawancara: NS3, tanggal 07 April 2021) 

Faktor sosial juga merupakan faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan hasil dari penataan kali Wedok. Faktor sosial tersebut berkaitan dengan 

keakraban sosial, kesadaran masyarakat, kesadaran pemangku kampung (RT dan RW), dan 

sistem punishment bagi warga yang tidak kompak dalam berpartisipasi secara sosial, dan 

melanggar larangan usaha di lokasi kali Wedok. 

………..Untuk kegiatan kerja bakti, saya sebagai RT itu malah seakan-akan selalu 

diingatkan satu untuk kerjanya pak sudah sekian minggu ini kita kosong loh ngak 

kerja bakti ayo besok minggu kerja bakti dan pasti itu hari minggu kerja bakti 

(Sumber wawancara: NS1, tanggal 07 April 2021) 

……….semua kompak, dan lagian sebelumnya dilakukan kerja bakti sudah 

diumumkan pada saat saresehan, jadi masyarakat sudah tahu. Sumber wawancara: 

NS2, tanggal 07 April 2021) 



 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa 

partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari penataan kali 

Wedok jika dilihat berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, 

yaitu: adaption, goal attainment, integration, dan latency dapat dikatakan sudah baik. 

Memang jika dicermati lebih mendalam, terdapat beberapa hal yang masih dirasakan kurang 

dalam partisipasi masyarakat tersebut menurut Teori Partisipasi yang dikemukakan oleh 

Talcott Parsons, khususnya terkait dengan dilibatkannya masyarakat dalam hal partisipasi 

dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi.  

Sesuai dengan hasil wawancara tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan 

keputusan disebabkan agar rapat dapat berjalan secara efektif dan efisien, sebab masyarakat 

sendiri sudah mewakilkan suaranya kepada pihak RT masing-masing sebagai wakilnya. Jadi 

tidak penting bagi masyarakat untuk berbondong datang ke rapat RW. Selain itu, percuma 

juga apabila dalam rapat warga juga bersikap pasif. Sebenarnya jika dikaitkan dengan budaya 

Indonesia, apa yang dilakukan oleh pemangku kampung tersebut adalah sudah tepat, karena 

sesuai dengan Sila Keempat dalam Pancasila, yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan”.  

Bunyi sila tersebut menunjukkan, bahwa sistem pemerintahan yang digali melalui 

budaya-budaya lokal bangsa Indonesia sendiri menerapkan sistem demokrasi perwakilan. 

Jadi apa yang dilakukan oleh pemangku kampung hanya melibatkan Ketua RT 1 sampai 

Ketua RT 6, pihak RW, dan para sesupuh masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah 

merupakan hal tepat, karena apa yang dilakukannya sesuai dengan Sila Keempat Pancasila. 

Partisipasi dalam hal evaluasi masyarakat juga tidak dilibatkan, pada dasarnya hal tersebut 

sesuatu yang masuk akal, sebab hal-hal yang terkait dengan kali Wedok dan kali-kali lainnya 

yang ada di lingkungan Kalitaman adalah hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi perlu 

pengetahuan lebih untuk dapat berpartisipasi.  

Dikaitkan dengan pendapat Holil (dalam Isbandi 2007), temuan hasil penelitian ini 

menunjukkan, bahwa bentuk partisipasi yang dilakukan oleh warga kampung untuk tetap 

menjaga kebersihan wilayah kali Wedok yang sudah tertata adalah partisipasi dalam bentuk 

tenaga, yaitu partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan 

usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sementara jika dikaitkan 

dengan pendapat Varhagen dalam (Aprillia dkk 2014:197), bentuk partisipasi yang dilakukan 

oleh warga termasuk dalam bentuk partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dan partisipasi 

dalam pemanfaatan hasil. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ialah keikut sertaan 

seseorang dalam pelaksanaan atau pekerjaan suatu proyek dalam bentuk tenaga, uang ataupun 

material barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.  

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pemanfaatan setelah setelah suatu program pembangunan telah selesai dikerjakan. Partisipasi 

dalam pemanfaatan hasil merupakan unsur terpenting, sebab tujuan program pembangunan 

ialah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat sehingga pemanfaatan hasil pembangunan 

akan merrangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program selanjutnya. Partisipasi masyarakat tahap ini ialah berupa kesadaran akan manfaat 



 

 

dari program pembangunan yang telah dibangun (Varhagen dalam Aprillia dkk 2014:197). 

Melihat sebagian dari hasil penelitian ini, maka hasil penelitian ini mendukung pendapat 

(Slamet 1994:97) yang mengemukakan, bahwa munculnya partisipasi masyarkat didukung 

oleh beberapa faktor utama yaitu: adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, 

adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan adanya kemampuan masyarakat untuk 

berpartisipasi. 

Secara garis besar hasil penelitian ini cukup berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ulya (2018), sebab dalam penelitian yang dilakukannya hanya menemukan, 

faktor pendukungnya adalah kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan program adalah masyarakat kurang sadar akan berpartisipasi dan kebiasaan 

masyarakat akan mengharapkan imbalan. Sementara dalam penelitian yang dilakukan saat 

ini, ditemukan, bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah kondisi pandemic covid 19, 

sedang yang menjadi faktor pendorong adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan fisik, dan 

faktor sosial. Faktor ekonomi tampak bahwa setelah dilakukan penataan, jumlah pengunjung 

kali Wedok terus meningkat. Hal tersebut menjadi keuntungan bagi warga sendiri, utamanya 

bagi warga yang membuka usaha kuliner di tempat tersebut. Bagi warga lainnya yang tidak 

membuka usaha kuliner, keuntungan yang dapat diperoleh adalah mendapatkan sembako dan 

dapat piknik setiap dua tahun sekali. Bagi pihak RT dan RW uang kas yang dimilikinya juga 

akan terus bertambah banyak. 

Faktor lingkungan fisik, faktor lingkungan fisik dalam hal ini dapat dikaitkan dengan 

kondisi fisik lingkungan kali Wedok setelah penataan. Faktor lingkungan fisik dalam hal ini 

dapat dikaitkan dengan keinginan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, keindahan 

lingkungan, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi dengan adanya 

penataan mendorong warga untuk terbiasa hidup pada lingkungan yang bersih, indah, dan 

nyaman, dan itu semua membuat warga merasa senang tinggal di lingkungan tersebut. Faktor 

sosial juga merupakan faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari 

penataan kali Wedok. Faktor sosial tersebut berkaitan dengan keakraban sosial dan sistem 

punishment bagi warga yang tidak kompak dalam berpartisipasi secara sosial. Jadi satu-

satunya kesamaan adalah hanya pada kesadaran masyarakat yang dalam penelitian ini masuk 

dalam faktor sosial. 

Hasil temuan penelitian ini juga cukup berbeda dengan temuan penelitian yang 

dilakukan oleh Apriliana (2018), sebab dalam penelitian tersebut menemukan banyak hal 

yang dinilai kurang, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta aspek 

evaluasi hasil pembangunan belum maksimal karena belum semua warga terlibat dikarenakan 

kesibukan dengan pekerjaannya. Sedangkan faktor penghambat meliputi masih kurangnya 

kesadaran/kemauan masyarakat serta kesibukan pekerjaan masing-masing pribadi, kurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program serta kebiasaan masyarakat yang 

mengharapkan imbalan dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pembangunan. Temuan 

yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah patisipasi masyarakat 

dalam hal pengambilan keputusan dan evaluasi yang dinilai kurang.  



 

 

Hasil temuan penelitian ini sangat berbeda dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kusnawati (2017), bahwa hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, antara lain 

kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dana desa serta pentingnya dan 

kurang maksimalnya pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam proses 

pambangunan. Sementara penelitian yang dilakukan saat ini salah satu faktor penghambat 

partisipasi masyarakat adalah pandemi covid 19. Sementara untuk masalah kesadaran 

masyarakat dan peran pemangku kampung (RT dan RW) justru merupakan faktor pendorong 

bagi partisipasi masyarakat yang dalam penelitian ini dimasukkan dalam faktor sosial. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari penataan kali Wedok jika dilihat 

dari berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, yaitu: adaption, 

goal attainment, integration, dan latency dapat dikatakan sudah baik. Memang jika dicermati 

lebih mendalam, terdapat beberapa hal yang masih dirasakan kurang dalam partisipasi 

masyarakat tersebut menurut Teori Partisipasi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, 

khususnya terkait dengan dilibatkannya masyarakat dalam hal partisipasi dalam pengambilan 

keputusan dan partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. 

Faktor penghambat dalam melakukan partisipasi yaitu kondisi pandemic covid 19 

yang menjadi penghalang warga untuk melakukan kerja bakti yang dulunya dilakukan 

seminggu sekali. Sementara faktor pendorongnya dibedakan menjadi 3 (faktor), yaitu: faktor 

ekonomi, faktor lingkungan fisik, dan faktor sosial. Faktor ekonomi tampak bahwa setelah 

dilakukan penataan, jumlah pengunjung kali Wedok terus meningkat.. Bagi warga lainnya 

yang tidak membuka usaha kuliner, keuntungan yang dapat diperoleh adalah mendapatkan 

sembako dan dapat piknik setiap dua tahun sekali. Bagi pihak RT dan RW uang kas yang 

dimilikinya juga akan terus bertambah banyak. Faktor lingkungan fisik dalam hal ini dapat 

dikaitkan dengan keinginan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, keindahan 

lingkungan, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Faktor sosial tersebut berkaitan 

dengan keakraban sosial, kesadaran masyarakat, kesadaran pemangku kampung (RT dan 

RW), dan sistem punishment bagi warga yang tidak kompak dalam berpartisipasi secara 

sosial, dan melanggar larangan usaha di lokasi kali Wedok. 

 

SARAN 

Melihat bahwa partisipasi warga sudah dinilai baik, maka hal yang dapat di sarankan 

adalah minimal mempertahankan partisipasi warga, dan apabila dapat, partisipasi warga terus 

ditingkatkan. Sementara melihat bahwa satu-satunya faktor yang menjadi penghambat 

partisipasi warga adalah pandemi covid 19, maka hendaknya dalam melakukan acara-acara 

kerja bakti bersama, maupun memanfaatkan secara ekonomi hasil penataan kali Wedok yang 

sudah baik ini, warga perlu secara aktif memantau perkembangan jumlah warga yang terkena 

covid 19 sebagai salah satu upaya agar partisipasi dapat terus dilakukan. Karena dengan 



 

 

mengetahui secara pasti jumlah warga yang terpapar, dapat dijadikan sebagai salah satu 

strategi untuk melakukan partisipasi secara lebih tepat. 

 

 

 

 

 

 


