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SARI 

Putri, Ika Muliani.2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program 

Kampung Iklim Di Dusun Soka Desa Lerep Kecamaan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang Tahun 2019. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Wahyu Seyaningsih, ST., MT. 

141 Halaman.  

Kata Kunci : Partisipasi, Proklim, Pelaksanaan  

Dalam rangka untuk mengatasi masalah perubahan iklim yang terjadi 

maka dalam setiap kelompok-kelompok kecil di masyarakat mempunyai cara dan 

upaya untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Dusun Soka merupakan salah 

satu tempat yang menyelenggarakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim berupa kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim). Tujuan penelitian ini 

untuk menguraikan pelaksanaan Proklim dan mengetahui seberapa besar 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Proklim.  

Teknik pengambilan sampel yaitu Simple Random Sampling dengan 

jumlah 61 KK sebagai responden. Teknik pengumpulan data dilakukan 

menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 

yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan deskriptif persentase.  

Hasil penelitian ini yaitu a) Pelaksanaan Proklim di Dusun Soka terbagi 

menjadi 2 upaya yaitu: 1) Upaya adaptasi perubahan iklim, kegiatannya meliputi: 

pengendalian banjir (pembuatan biopori, manajan, Embung Sebligo) dan 

peningkatan ketahanan pangan (menanam tanaman sayur dan buah, toga, 

pemanfaatan barang bekas untuk media tanam). 2) Upaya mitigasi perubahan 

iklim, kegiatannya meliputi pengelolaan sampah, limbah padat dan cair (TPS3R, 

bank Sampah “Soka Resik” dan pemanfaatan sampah menjadi hasta karya), 3) 

Dukungan keberlanjutan yang meliputi dukungan masyarakat dusun Soka serta 

jajaran dinas terkait. b) Partisipasi masyarakat, meliputi: partisipasi dalam 

pengambilan keputusan 37,7% (rendah), partisipasi dalam pelaksanaan 52,46% 

(tinggi), partisipasi dalam pengambilan manfaat 32,79% (tinggi) dan partisipasi 

dalam evaluasi 34,43% (sangat rendah). 

Saran untuk pelaksanaan Proklim di Dusun Soka yaitu masyarakat Dusun 

Soka untuk lebih meningkatkan kesadarannya dalam menjaga lingkungan sekitar 

dan lebih meningkatkan skill untuk dapat mengelola sampah baik organik maupun 

anorganik.  Kedepannya bisa menambah jenis tanaman untuk ketahanan pangan 

menjadi tanaman pokok yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.  
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Abstract 

Putri, Ika Muliani.2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program 

Kampung Iklim Di Dusun Soka Desa Lerep Kecamaan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang Tahun 2019. Skripsi. Department of Geography, Faculty of Social 

Science, Semarang State University.Supervisor Wahyu Seyaningsih, ST., MT. 

141 Pages. 

Keywords: Participation, Proklim, Implementation 

In order to address the problems of climate change that occur then in every 

small group in the community has the means and efforts to confront such climate 

change. Soka Hamlet is one of the places that organizes adapation and mitigation 

activities of climate change in the form of activities of Climate Village Program 

(Proklim). The purpose of this research is to describe the implementation of 

Proklim and know how much community participation in the implementation of 

Proklim.  

The sampling technique is Simple Random Sampling with a total of 61 

KK as respondents. Data collection techniques are conducted using polls, 

interviews, observations and documentation. The analytical techniques used are 

descriptive statistics and descriptive percentages.  

The result of this research is a) implementation of Proklim in Dusun Soka 

divided into 2 efforts: 1) Climate change adaptation efforts, activities include: 

Flood control (Biopori making, Management, Embung Sebligo) and increased 

food security (Planting vegetable and fruit crops, toga, utilization of used goods 

for planting media). 2) Climate change mitigation efforts, activities include waste 

management, solid and liquid waste (TPS3R, Trash Bank "Soka Resik" and 

utilization of waste into cubits works), 3) sustainability support covering Soka's 

community support and The relevant service line. b) Community participation, 

including: participation in decision-making 37.7% (low), participation in the 

implementation of 52.46% (high), participation in the collection of benefits 

32.79% (high) and participation in the evaluation of 34.43% (very low). 

Suggestions for the implementation of Proklim in Dusun Soka is the 

community of Dusun Soka to further enhance its consciousness in maintaining the 

environment and further improve the skills to be able to manage waste both 

organic and inorganic.  In the future, you can add plants for food security to 

become a staple plant that can be utilized for daily needs. 
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BAB I

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fenomena pemanasan global telah berdampak pada perubahan 

iklim ekstrim dan penurunan kualitas lingkungan. Perubahan iklim sendiri 

merupakan sebuah fenomena global karena penyebabnya bersifat global 

yang disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain itu 

dampaknya juga bersifat global dan dirasakan oleh seluruh makhluk hidup 

diberbagai belahan dunia (Joga, 2014:8). Sektor pemanfaatan energi 

merupakan penyumbang terbesar terhadap konsentrasi gas rumah kaca 

yaitu 68%. Menurut IEA (2015) setelah diidentifikasi, karbondioksida 

(CO₂ ) adalah poluan terbesar dari gas rumah kaca sebesar 90% (Subkhan, 

Akhmad., Setyowati, Dewi Liesnoor., dan Wahyu Setyaningsih, 

2017:147). Sejak awal abad ke-18, kegiatan manusia yang terkait dengan 

revolusi industri telah mengubah komposisi atmosfer dan dengan demikian 

memiliki pengaruh yang lebih besar pada iklim bumi (K.

Chandrasekardan R.R. Krishnamurthy, 2010).  

Menurut P.K Joshi, dkk (2010) para peneliti di seluruh dunia telah 

menyimpulkan bahwa iklim Bumi berubah secara keseluruhan. Pada 

dasarnya ada dua faktor yang berdampak pada iklim, alam (variabilitas 

iklim dan lingkungan) dan antropogenik (pengembangan infrastruktur dan 

perubahan tutupan penggunaan lahan). Namun belakangan ini, aktivitas 
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manusia telah mempercepat laju perubahan iklim ini (IPCC, 2007; 

Sperling & Szekely, 2005; ISDR, 2008).  

Efek yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut, 

menyebabkan lapisan ozon mengalami kerusakan dan semakin hari 

semakin menipis. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin 

banyak radiasi yang mencapai ke permukaan bumi. Dalam rangka untuk 

mengatasi masalah perubahan iklim yang terjadi maka dalam setiap 

kelompok-kelompok kecil di masyarakat mempunyai cara dan upaya untuk 

menghadapi perubahan iklim tersebut. Masyarakat perlu melakukan 

tindakan adaptasi perubahan iklim dengan memperhatikan faktor resiko 

iklim beserta dampak perubahannya yang terjadi. Adaptasi lokal untuk 

perubahan iklim adalah tantangan bagi pemerintah daerah. Sebuah 

penelitian partisipatif diterapkan untuk mengeksplorasi bagaimana 

pengalaman lokal bersama oleh para ahli lokal dapat menginformasikan 

keputusan dan adaptasi perencanaan dengan mempertimbangkan 

karakteristik daerah lokal (Genevieve Cloutier dan Florent Joerin, 2012). 

Oleh karena itu penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim, strategi 

menggabungkan mitigasi dan adaptasi dipilih. Dengan demikian, sebagai 

negara berkembang mengambil peran yang lebih aktif dalam mitigasi 

perubahan iklim dan sekaligus menyadari kebutuhan besar mereka untuk 

adaptasi, mengejar sinergi antara dua langkah untuk mendapatkan 

dorongan sebagai pilihan yang layak sebagai respon terhadap perubahan 

iklim (Faith Ngum, Dieudonne Alemagi dkk, 2019). 
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Ghina (2017:3) mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu 

negara yang berpartisipasi dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang 

telah disepakati di Protokol Kyoto dengan membuat Program Kampung 

Iklim yang kemudian disingkat menjadi ProKlim. ProKlim merupakan 

suatu upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim berbasis 

pemberdayaan masyarakat. Progam Kampung Iklim  terdiri dari kegiatan-

kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam 

menghadapi atau mencegah dampak perubahan iklim. Program Kampung 

Iklim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah dan 

dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat dusun/dukuh/RW dan 

maksimal setingkat desa/kelurahan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

No. 19 Tahun 2012). 

Usaha kelompok kecil di masyarakat dapat diwujudkan dengan 

adanya suatu program bernama Program Kampung Iklim. Program 

Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang 

dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi 

lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim 

dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Melalui pelaksanaan 

Program Kampung Iklim pemerintah memberikan penghargaan terhadap 

masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan ProKlim 

mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 
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tentang Program Kampung Iklim. Progam Kampung Iklim diharapkan 

akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam 

menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi penyebarluasan dan 

pertukaran informasi mengenai upaya terbaik adaptasi dan mitigasi.  

Melalui Program Kampung Iklim masyarakat akan mendapatkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang perubahan iklim serta dampak-

dampak yang ditimbulkan. Selain itu, masyarakat juga nantinya 

diharapkan mampu untuk mengelola dan menumbuhkan kemandirian 

dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik secara 

berkelompok maupun secara individu. Menurut Swan dan Stapp dalam 

Hidayat dan Gultom (2016:108) aksi nyata yang dilakukan masyarakat 

merupakan suatu usaha untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga 

lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan dalam lingkup yang 

lebih luas.  

Menurut Laksana (2008) partisipasi masyarakat dapat diartikan 

sebagai keikusertaan masyarakat dalam program-program pembangunan 

baik itu dalam proses perencanaan, implementasi maupun evaluasi. 

Kegiatan partisipasi masyarakat tentu saja tidak hanya sekali waktu 

dilakukan, namun partisipasi tersebut terus dilakukan dan ada kalanya 

diadakan pengembangan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan dan 

penyelenggaraan lingkungan hidup. 

Salah satu tempat yang sedang menjalankan Program Kampung 

Iklim di wilayah Kabupaten Semarang yaitu berada di Dusun Soka, Desa 
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Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Wilayah tersebut 

merupakan Dusun yang mendapat predikat Kampung Iklim pada tahun 

2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Berawal dari 

tahun 2016 terjadi hujan deras sehingga menimbulkan genangan air di 

beberapa rumah di Dusun Soka yang dampaknya membuat masyarakat 

mengalami kerugian materi. Genangin air tersebut muncul akibat tidak 

berfungsinya saluran air karena mampet dan tersumbatnya saluran air oleh 

sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat saat itu, 

sehingga pada saat hujan turun air tidak dapat mengalir semestinya. Dari 

peristiwa tersebut, kepala desa mengadakan musyawarah 

denganmasyarakat Dusun Soka untuk mencari solusi agar tidak terjadi 

genangan air lagi jika hujan terjadi. Yaitu melalui kegiatan pemberdayaan 

masyarakat untuk saling menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah 

sembarangan.  

Solusinya yaitu kepala desa membuat kepengurusan bank sampah 

agar permasalahan sampah di Dusun Soka dapat teratasi terlebih dahulu. 

Setelah bank sampah ini berjalan dengan baik, kepala desa mengadakan 

kegiatan studi banding ke daerah lain yaitu ke Sukoharjo dengan mengajak 

beberapa warga. Di daerah Sukoharjo yang dikunjungi tersebut merupakan 

kampung tematik Proklim. Di lokasi tersebut masyarakat Soka belajar dan 

mengenal apa itu Program Kampung Iklim dan sepulang dari kegiatan 

studi banding tersebut masyarakat Dusun Soka berkonsultasi dengan Dinas 

Lingkungan Hidup tentang Program Kampung Iklim (Proklim). Dari pihak 
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Dinas Lingkungan Hidup memberikan respon positif dengan memberikan 

sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait Proklim kepada masyarakat 

Dusun Soka.  

Program Kampung Iklim di Desa Lerep masih berjalan hingga saat 

ini karena ada proses transfer pengetahuan tentang kegiatan Proklim 

kepada masyarakat melalui sosialisasi, bimtek dan kegiatan studi banding

dari pihak dari lembaga terkait.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, 

maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dusun Soka Desa 

Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program 

Kampung Iklim di Dusun Soka Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan 

tersebut, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui Pelaksanaan Program Kampung Di Dusun Soka Desa 

Lerep Kecmaan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.  
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2. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksaan Program Kampung 

Iklim di Dusun Soka Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis   

Secara teoritis manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan tentang 

sosial kemsyarakatan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

rekomendasi atau acuan untuk penelitian berikutnya di Jurusan 

Geografi Universitas Negeri Semarang. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Dusun Soka 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi Dusun Soka dalam pelaksanaan Program Kampung 

Iklim. 

b. Bagi Warga Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi pada masyarakat 

Dusun Soka agar terus berpartisipasi dan turut melaksanakan 

pemberdayaan lingkungan. 

c. Bagi Penulis  

Penelitian ini secara praktis dapat menambah wawasan, pengalaman, 

dan pemahaman penulis di bidang akademis. 
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1.5. Batasan Istilah  

1. Program Kampung Iklim 

Program Kampung Iklim di Dusun Soka ada tiga aspek yaitu adaptasi 

perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim, dan dukungan 

keberlanjutan.  

Aspek adaptasi perubahan iklim diwujudkan dengan kegiatan 

pengendalian banjir dan peningkatan ketahanan pangan. Aspek 

mitigasi perubahan iklim diwujudkan dengan kegiatan pengelolaan 

sampah. Dan aspek dukungan keberlanjutan diwujudkan dengan 

adanya struktur kepengurusan Proklim di Dusun Soka.  

2. Partisipasi Masyarakat  

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu keikutsertaan 

masyarakat dalam pelaksanaan Program kampung Iklim. Partisipasi 

masyarakat  yaitu berupa partisipasi dalam pengambilan keputusan, 

partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan 

manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. 

3. Pendidikan berbasis masyarakat 

Dalam hal ini kegiatan transfer ilmu dan informasi tentang 

pelaksanaan Program Kampung Iklim dari pengurus kepada 

masyarakat Dusun Soka yaitu melalui kegiatan sosialisasi dan 

pelatihan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Partisipasi  

a. Pengertian partisipasi  

Menurut Kevin E. Dow dkk (2012) partisipasi adalah 

konsep utama dalam praktek penganggaran dan penelitian. 

Menurut Juliantara dalam Deviyanti (2013:382) partisipasi 

diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang 

mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara 

langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang 

mewakili kepentingannya, partispasi masyarakat merupakan 

kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.  

Partisipasi yang didorong yang didorong oleh mental dan 

emosi yang demikian itu disebut sebagai partisipasi “sukarela”.

Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. 

Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggungjawab di 

dalam suatu kegiatan karena apa yang disumbangkannya adalah 

atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggungjawab 

kepada organisasi.  

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Nurbaiti dan Bambang, 

2017:226) partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam 
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proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan 

dan bagaimana cara kerjanya.Partisipasi masyarakat akan 

terwujud manakala masyarakat memiliki pemahaman dan 

kesadaran yang kuat akan arti pentingnya menjaga lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. 

b. Jenis-jenis partisipasi  

Menurut Deviyanti (dalam Holil, dalam Isbandi, 2007:21) 

ada beberapa bentuk partisipasi antara lain: (a) partisipasi dalam 

bentuk tenaga adalahpartisipasi masyarakat yang diberikan 

dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat 

menunjang keberhasilan suatu program. (b) Partisipasi dalam 

bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan 

untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program 

pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan uang 

tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau 

seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program 

pembangunan. (c) partisipasi dalam bentuk harta benda adalah 

partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk 

menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau 

perkakas.  

Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi dibagi 

dalam empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam 
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pengambilan manfaat dan partisipasidalam evaluasi. Pertama, 

partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini 

berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang 

berhubungan dengan gagasan atau ide yang menyangkut 

kepentingan bersama. Wujud dari partisipasi masyarakat yaitu 

keterlibatan masyarakat untuk menentukan arah dan orientasi 

pembangunan. Contoh dari partisipasi ini antara lain seperti 

kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau 

penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi 

dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan 

sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan 

penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan 

manfaat. Partisipasi tidak lepas dari hasil pelaksanaan program 

yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun 

kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, 

sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar 

presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam 

evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan 

dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. 

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program 

yang telah direncanakan sebelumnya. 

Rahayu dan Sabarnurdin (dalam Perserikatan Bangsa-

Bangsa, dalam Slamet 1989) Partisipasi sebagai keterlibatan 



12 

aktif dan bermakna dari penduduk pada tingkatan-tingkatan yang 

berbeda :  

1) Di dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan 

tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-

sumber untuk mencapai tujuan tersebut. 

2) Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara 

sukarela. 

3) Pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek. 

Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah partisipasi/peran masyarakat dalam pelaksanaan Program 

Kampung Iklim di Desa Lerep.  

c. Tingkatan partisipasi masyarakat  

Pengembangan partisipasi masyarakat perlu pemahaman 

dasar mengenai tingkat partisipasi. Menurut Cohn dan Uphoff 

dikutip oleh Soetomo dalam Deviyanti (2013:383) membagi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan 

yaitu : (a) Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan 

dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat, (b) 

partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi 

berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk 

uang, partisipasi dalam bentuk harta benda, (c) partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada 

tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai 
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dikerjakan, (d) partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan 

dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta 

mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya.   

d. Faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi 

masyarakat  

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan 

menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program. 

Menurut Dorodjatin (dalam Slamet dalam Deviyanti, 2013:389) 

ada tiga faktor utama yang mendukung  partisipasi masyarakat 

yaitu: (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi. Menurut Watson (dalam 

Soetomo dalam Deviyanti, 2013:389) ada juga faktor yang 

menghambat partisipasi masyarakat yang menghalangi terjadinya 

suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari 

kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. 

Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam 

mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara 

aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki 

inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka 

sendiri.  
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2.1.2 Pendidikan Berbasis Masyarakat  

Sebuah pendidikan dalam masyarakat pada dasarnya 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu 

kehidupan dan martabat kemanusiaannya. Transfer pendidikan 

berbasis masyarakat berupa pengetahuan yang akan dimiliki 

masyarakat tentunya juga menjadi hal yang penting untuk 

diperhatikan. Pengetahuan dapat diberikan kepada masyarakat 

dengan cara melalui pendidikan nonformal. Penerapan strategi 

pendidikan nonformal adalah untuk mendayagunakan berbagai 

peluang baru yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang 

untuk memberdayakan masyarakat. Program kampung iklim 

merupakan sarana pendidikan yang termasuk dalam jenis 

pendidikan berbasis masyarakat dan termasuk dalam pendidikan 

nonformal. Hal itu terjadi karena di dalam Program Kampung 

Iklim terdapat sebuah proses penyampaian informasi dan 

pengetahuan maupun ketrampilan dari pihak yang berwenang 

kepada masyarakat, diantaranya yaitu melalui sosialisasi, 

pelatihan/bimtek dan penyuluhan. 

Menurut Ritcher JR (198:139) berpendapat bahwa 

sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi 

sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam 

suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Sosialisasi 
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dalam ruang lingkup Program Kampung Iklim yaitu sosialisasi 

mengenai bagaimana proses suatu wilayah bisa mendapatkan 

predikat sebagai Kampung Iklim, bagaimana cara mengetahui 

wilayah tersebut termasuk dalam Kampung Iklim, sosialisasi 

tentang program-program yang akan dilaksanakan, dan sosialisasi 

berbagai informasi dan pengetahuan lain yang dilakukan oleh 

badan atau dinas terkait.  

Masyarakat juga mendapatkan pengetahuan melalui 

program penyuluhan. Menurut Amanah (2007:63) penyuluhan 

dapat dipandang sebagai sebuah ilmu dan tindakan praktis. Sebagai 

sebuah ilmu, pondasi ilmiah penyuluhan adalah ilmu tentang 

perilaku (behavioural science). Penyuluhan merupakan upaya-

upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan 

perilaku ada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat 

agar mereka tahu, mau dan mampu menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi.Dengan adanya kegiatan bimtek, penyuluhan dan 

sosialisasi pada Program Kampung Iklim diharapkan proses 

transfer  informasi mengenai perubahan iklim dan Program 

Kampung Iklim dapat berlangsung lebih efektif. 

2.1.3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim 

a. Pelaksanaan  

Menurut Winarno (2011:147) implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari 
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proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. 

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna 

pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan 

atau program-program.  

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim ada 

3 kegiatan yaitu meliputi kegiatan adaptasi perubahan iklim, 

kegiatan mitigasi perubahan iklim dan adanya kelembagaan dan 

dukungan keberlanjutan. 

b. Program Kampung Iklim 

      Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 

Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim adalah program 

berlingkup nasional yang dikelola oleh kementerian lingkungan 

hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan 

peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan 

iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan 

penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim yang telah dilaksanakan ditingkat lokal sesuai 

dengan kondisi wilayah.  

Kampung iklim merupakan lokasi yang masyarakatnya 

telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

secara berkesinambungan. Adaptasi perubahan iklim adalah 
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upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk 

keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi 

kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang 

ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan 

konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. 

Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah 

kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan 

iklim. Progam Kampung Iklim diharapkan akan memperkuat 

kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi 

perubahan iklim serta memfasilitasi penyebarluasan dan 

pertukaran informasi mengenai upaya terbaik (best practices) 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.  

c. Ruang Lingkup Program Kampung Iklim  

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 

Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim Program 

kampung iklim dapat dilaksanakan di pedesaan maupun 

perkotaan dengan memperhatikan topologi wilayah seperti 

dataran tinggi, dataran rendah, pesisir dan pulau kecil. Uraian 

kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam 

kerangka Program Kampung Iklim adalah : 
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1) Kegiatan adaptasi perubahan iklim  

a) Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor 

(1) Pemanenan air hujan 

Pemanenen air hujan adalah mengumpulkan dan 

menampung air hujan, termasuk aliran air 

permukaannya semaksimal mungkin pada saat curah 

hujan tinggi untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan 

dalam menangani dan mengantisipasi kekeringan. Air 

hujan dapat dikumpulkan misalnya dengan membuat 

lubang penampungan air, embung dan penampungan 

air hujan (PAH). Bentuk dan ukuran penampungan air 

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan 

masyarakat setempat, bisa dalam skala individu 

maupun komunal. 

(2) Peresapan air 

Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan 

resapan air dan mengembalikan air semaksimal 

mungkin ke dalam tanah terkait dengan penanganan 

atau antisipasi kekeringan, misalnya melalui pembuatan 

biopori, sumur resapan, Bangunan Terjunan Air (BTA), 

rorak, dan Saluran Pengelolaan Air (SPA). 
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(3) Perlindungan dan pengelolaan mata air  

Perlindungan dan pengelolaan mata air perlu dilakukan 

untuk meminimalkan resiko terjadinya kekeringan 

akibat perubahan iklim. Kegiatan dapat mecakup upaya 

fisik seperti pembuatan struktur pelindung mata air dan 

konservasi tumbuhan di sekitar lokasi mata air dan 

konservasi tumbuhan di sekitar lokasi mata air, maupun 

non-fisik seperti pembuatan aturan-aturan lokal yang 

dapat menjamin mata air tetap hidup.  

(4) Penghematan penggunaan air 

Penghematan penggunaan air adalah upaya untuk 

menggunakan air secara efektif dan efisien sehingga 

tidak mengalami pemborosan, misalnya penggunaan 

kembali air yang sudah dipakai untuk keperluan 

tertentu dan pembatasan penggunaan air.  

(5) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir  

Pembuatan sarana dan prasarana pengamanan banjir 

diperlukan dalam mengantisipasi perubahan pola hujan 

akibat perubahan iklim yang dapat meningkatkan resiko 

terjadinya banjir. Strategi pengendalian banjir untuk 

pengaturan debit banjir dilakukan misalnya melalui 

kegiatan pembangunan dan pengaturan bendungan dan 
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waduk banjir, tanggul banjir, pealung sungai, pembagi 

atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, dan sistem 

polder.  

(6) Penanaman vegetasi 

Penanaman vegetasi akan memperkuat upaa 

pengendalian bencana longsor dan erosi tanah, 

sekaligus juga memberikan manfaat terhadap upaya 

konservasi air tanah dan penanganan lahan kritis. Jenis 

vegetasi dapat dipilih sesuai dengan kondisi lokal.  

b) Peningkatan ketahanan pangan 

(1) Pemanfaatan pekarangan rumah  

Pekarangan atau halaman rumah dikelola secara 

swadaya bisa ditanami tanaman yang dapat 

dimanfaatkan untuk bahan pangan dan tanaman obat 

keluarga. Untuk rumah yang mempunya lahan terbatas 

menggunakan sistem vertikultur agar tetap dapat 

memanfaatkan pekarangan rumah meskipun dengan 

luas yang terbatas. 

(2) Sistem irigasi/drainase 

Irigasi adalah saha penyediaan, pengaturan, dan 

pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian 

yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, 

irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi 
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tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air 

irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan 

irigasi, dan sumber daya manusia. Keandalan air irigasi 

diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, 

waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan 

jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu 

air, serta memanfaatkan kembali air drainase. 

(3) Sistem pola tanam 

Pertanian monokultur adalah pertanian dengan 

menanam tanaman sejenis. Tujuan menanam 

monokultur adalah meningkatkan hasil pertanian. 

Sedangkan pola tanam polikultur adalah pola pertanian 

dengan banyak jenis tanaman. Penerapan sistem pola 

tanam merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meminimalkan resiko dampak 

perubahan iklim. 

(4) Pertanian terpadu (integrated farming/mix farming) 

Sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang 

menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, 

perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan 

pertanian dalam satu lahan sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas lahan dan memperkuat 

ketahanan pangan. Dalam praktek pertanian terpadu, 
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output dari salah satu budidaya menjadi input kultur 

lainnya yang akanmeningkatkan kesuuran tanah dan 

menyeimbangkan semua unsur hara organik yang 

mengarah pada terwujudnya konsep pertanian organik 

ramah lingkungan. 

(5) Pengelolaan potensi lokal 

Pengelolaan potensi lokal merupakan berbagai upaya 

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 

tanaman dan hewan lokal yang memiliki potensi untuk 

beradaptasi terhadap kondisi iklim ekstrim. 

(6) Penganekaragaman tanaman pangan 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatisipasi terjadinya gagal panen akibat dampak 

perubahan iklim adalah melalui penganekaragaman 

tanaman pangan. Dengan keragaman jenis yang 

ditanam, maka tanaman pangan yang tumbuh pada 

suatu lokasi tertentu menjadi semakin bervariasi 

sehingga jika terjadi kegagalan panen pada jenis 

tertentu masih ada jenis tanaman lain yang dipanen. 

2) Kegiatan mitigasi perubahan iklim  

a) Pengelolaan sampah dan limbah padat berupa : 

(1) Pewadahan dan Pengumpulan  
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Sistem pengumpulan sampah adalah pengambilan 

sampah mulai dari tempat pewadahan/penampungan 

sampah dari sumber timbunan sampah sampai ketempat 

pengumpulan sementara/stasiun pemindahan atau 

sekaligus ke tempat pembuangan akhir (TPA) 

Pewadahan dan pengumpulan sampah perlu dilakukan 

untuk mencegah dekomposisi atau pembusukan sampah 

yang tidak pada tempatnya baik ditingkat rumah tangga 

maupun komunal yang akan memberikan kontribusi 

terhadap emisi GRK. 

(2) Pemanfaatan  

Upaya masyarakat untuk memanfaatkan limbah padat 

dan gas metana yang dihasilkan dai proses pengolahan 

limbah, misalnya dengan melakukan 3R (Reduce, 

Reuse, and Recycle, pemanfaatan gas metana dari 

limbah organik sebagai sumber energi, dan 

pemanfaatan pupuk organik dari proses pengomposan. 

(3) Penerapan konsep zero-waste 

Upaya masyarakat untuk mengolah limbah padat dari 

kegiatan rumah tangga sehingga tidak ada sampah yang 

dibuang ke lingkungan, dengan memaksimalkan 

pengurangan jumlah sampah, pengomposan tingkat 

rumah tangga dan pengoperasian bank sampah. 
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(4) Pengolahan dan pemanfaat limbah cair 

Upaya masyarakat untuk mengolah limbah cair ditigkat 

komunal yang dilengkapi dengan instalasi penangkap 

gas metana dan memanfaatkan gas metana sebagai 

sumber energi baru. 

b) Peningkatan tutupan vegetasi 

(1) Penghijauan  

Kegiatan untuk memulihkan, memelihara dan 

meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan 

berfungsi secara optimal baik sebagai pengatur tata air 

atau pelindung lingkungan. 

(2) Praktik wanatani 

Wanatani atau agroforestri merupakan sistem 

penggunaan lahan (usaha tani) yang 

mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman 

pertanian untuk meningkatkan keuntungan baik secara 

ekonomis maupun lingkungan. 

3) Kelompok masyarakat dan dukungan berkelanjutan 

Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berjalan 

dengan baik dan berkesinambungan dengan adanya peran serta 

aktif masyarakat dan dukungan berbagai pihak. Aspek 
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kemasyarakatan dan dukungan keberlanjutan yang diperlukan 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim pada suatu lokasi mencakup hal-hal berikut : 

a) Kelompok masyarakat yang diakui keberadaannya dan telah 

memiliki antara lain : 

(1) Pengurus  

Pengurus harus berfungsi sesuai tugas pokok dan 

fungsinya serta berperan aktif dalam melaksanakan 

program atau kegiatan kelompok. Keaktifan dapat 

dilihat dari kehadiran pengurus pada sebagian besar 

kegiatan. 

(2) Struktur organisasi  

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan 

antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu 

organisasi dalam menjalankan kegitan operasional 

untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi 

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan 

pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan 

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. 

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan 

hubungan wewenang siapa bertanggung jawab/melapor 

kepada siapa. 
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(3) Rencana/program kerja 

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana 

kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan 

sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah 

ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja juga 

digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita 

organisasi.  

(4) Aturan  

Aturan organisasi baik tertulis maupun tiak tertulis 

(misal:AD/ART, aturan kelompok dll) yang 

dijalankan/ditaati.  

(5) Sistem kaderisasi 

Kaderisasi adalah proses mempersiapkan calon calon 

pemimpin suatu organisasi untuk melanjutkan estafet 

kepengurusan periode berikutnya. Tujuan kaderisasi 

adalah mempersipkan calon-calon pemimpin demi 

kesinambungan organisasi, sehingga jika terjadi 

pergantian pemimpin dapat berjalan mulus karena 

sudah dipersiapkan. 

b) Dukungan kebijakan meliputi : 

(1) Kearifan lokal dan kebijakan kelompok  
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Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-

nilai, pendangan-pandangan setempat yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam 

dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Beberapa 

contoh kearifan lokal juga dapat meningkatkan 

kapasitas adaptasi dan mengurangi emisi Gas Rumah 

Kaca misalnya: perlindungan sumber daya air, 

penerapan aturan lokal berupa penggantian pohon 

untuk setiap pohon yang ditebang, aturan hutan adat 

dan aturan hutan larangan. 

(2) Kapasitas masyarakat meliputi : 

(a)Penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi ke 

pihak lain. 

Pengalaman yang diperoleh dalam mengembangkan 

dan melaksanakan aksi lokal adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim dapat menjadi contoh bagi 

pengembangan Program Kampung Iklim di lokasi 

lain. Upaya penyebarluasan bisa dilakukan melalui 

berbagai bentuk kegiatan seperti kunjungan dari 

kelompok atau desa lain, wakil masyarakat diundang 

untuk menjadi narasumber dalam kegiatan 

sosialisasi yang diselenggrakan oleh pemerintah 
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maupun organisasi tertentu. Upaya yang telah 

dilakukan perlu didokumentasikan dengan baik.  

(b)Tokoh atau pemimpin lokal 

Keberadaan tokoh di wilayah setempat yang menjadi 

panutan dan dipercaya masyarakat dapat mendorong 

pengembangan dan pelaksanaan Program Kampung 

Iklim. Tokoh atau pemimpin lokal dapat diperankan 

misalnya ketua kelompok, perangkat desa dan 

pemuka agama. 

(c)Keragaman teknologi 

Keragaman teknologi tepat guna dan rendah emisi 

untuk menunjang upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim sangat menunjang pelaksanaan 

Program Kampung Iklim. Sebagai contoh dalam satu 

lokasi Prokim dapat diterapkan teknologi biogas, 

mikrohidro, tungku hemat energi, biopori dan 

teknologi irigasi. Pengunaan teknologi tergantung 

pada kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat. 

(d)Tenaga lokal  

Ketersediaan tenaga lokal yang terampil dalam 

membangun dan mengoperasikan peralatan atau 

teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

akan sangat bermanfaat dalam pengembangan 
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Program Kampung Iklim. Sejalan dengan 

peningkatan keragaman jenis kegiatan adaptasi dan 

mitigasi maka tenaga yang memiliki kompetensi 

khusus tersebut diharapkan semakin meningkat 

sehingga ketergantungan terhadap tenaga ahli dari 

luar dapat semakin berkembang. 

(e)Kemampuan masyarakat untuk membangun jejaring 

Memiliki jaringan dan kerjasama nyata dalam 

kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

dengan pemerintah dan organisasi lain.  

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan  

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan variabel-variabel yang digunakan. Penelitian tersbut diantaranya: 

1) Yasril Yazid dan Nur Alhidayatillah (2017) dalam penelitian yang 

berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan”.

Hasil penelitiannya yaitu upaya pemeliharaan lingkungan 

membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, 

media massa, pendidik, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat 

umum. Beberapa aspek dasar yang diperlukan dalam memelihara 

lingkungan yaitu: pendidikan lingkungan, peningkatan partisipasi 

masyarakat, pemanfaatan media massa, kebijakan dan penegakan 

hukum lingkungan, dan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan 
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secara Islami. Keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan 

akan membawa dampak yang positif bagi setiap komponen yang ada di 

dalamnya. Lingkungan yang sehat akan memberikan manfaat yang luar 

biasa. 

2) Nur Rahmawati Sulistyorini, Rudi Saprudin Darwis, dan Arie Surya 

Gutama (2013) dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan 

Cicurug”. Hasil penelitiannya yaitu Partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana dari tahap perencanaan 

kegiatan pengelolaan sampah dan tahap pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan sampah dengan diberdayakannya masyarakat dalam 

pengelolaan sampah program KSM Hanjuang. Partisipasi masyarakat 

pada tahap perencanaan kegiatan pengelolaan sampah program KSM 

Hanjuang di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug adalah cukup 

baik, hal ini ditandai dengan adanya berbagai gagasan atau ide dari 

warga dalam penentuan keputusan kebijakan yang akan diambil demi 

kepentingan mewujudkan kesejahteraan hidup dilingkungannya. Dan 

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

sampah program KSM Hanjuang di Lingkungan Margaluyu Kelurahan 

Cicurug adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran warga untuk 

melaksanakan usaha pemilahan sampah, dan dalam pembuatan produk 

daur ulang dari sampah. 
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3) Dea Deviyanti (2013) penelitiannya berjudul “Studi Tentang

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati 

Kecamatan Balikpapan Tengah”. Hasil dari penelitiannya yaitu ada

empat bentuk partisipasi maysrakat Karang Jati yaitu partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlihat bahwa 

pemerintah telah memberikan peluang untuk terlibat dalam kegiatan 

tersbut, namun dalam realisasinya usulan-usulan pembangunan yang 

dikumpulkan dari tiap RT kebanykan hanya inisiatif dari para ketua 

RT, bukan hasil musyawarah. Partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan masyarakat sebagian ada yang 

berpartisipasi dalam bentuk tenaga maupun konsumsi makanan dan 

minuman, sebagian lagi tidak terliat karena kesibukan pekerjaan 

masyarakat Karang Jati. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan pembangunan diwujudkan dengan cara memberikan 

bantuan berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan 

memelihara proyek yang telah dibangun. Partisipasi yang terakhir yaitu 

partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan sudah ada.  

4) Nabiila Yumna Ghina dan Siti Zunariyah (2017) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Kampung Iklim: Pengelolaan Lingkungan Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat”. Hasil penelitiannya yaitu pada proses 

pelaksanaan Proklim dilakukan tahapan-tahapan proses pemberdayaan 

berupa penyadaran, penunjukan masalah, pemecahan masalah, 

imlementasi kegiatan, produksi dan publikasi informasi, dan 
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pemberdayaan. Proses ini dibarengi oleh tindakan aktor dalam upaya 

memberdayakan masyarakat yang menggunakan pendekatan 5P 

(Pemungkinan, penyokongan, penguatan, dan pemeliharaan). 

Pasrtisipasi masyarakat kampung iklim diukur melalui tingkat 

partisipasi. Kampung yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi adalah 

masyarakat kampung Sambirejo, namun sayangnya kampung ini sudah 

tidak lagi menerapkan Proklim.  

5) Nurpeni (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi

Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekowisata”.

Hasil penelitiannya yaitu partisipasi pemikiran menyatakan  cukup 

baik, dan sebanyak 52,77% memberikan tanggapan kurang baik, 

sedangkan 11,11% memberikan tanggapan baik. Partisipasi tenaga 

sebesar 38,89% memberikan tanggapan cukup baik, 33,33% 

memberikan tanggapan baik, dan 27,78% menyatakan kurang baik. 

Hal ini menunjukkan masih belum maksimal partisipasi tenaga yang 

diberikan. Partisipasi harta benda sebesr 33,33% responden 

menyatakan cukup baik, dan 22,22% menyatakan partisipasi 

masyarakat dalam menyumbang tenaga tidak ada sama sekali. 

Selanjutnya partisipasi keterampilan sebesar 44,44% menyatakan 

kurang baik karena masyarakat masih kurang keterampilan. Sebesar 

30,56% memberikan tanggapan baik karena sebagian anggota 

masyarakat yang memiliki keterampilan bersedia membimbing warga 

masyarakat yang lainnya. Sebesar 25,00% memberikan tanggapan 
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cukup baik karena masyarakat antusias membagi keterampilan yang 

mereka miliki sebagai penunjang kawasan ekowisata.  

Artikel terdahulu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan suatu program terutama Kampung Iklim tentu memberikan 

manfaat terhadap peneliti. Peneliti akan melakukan penelitian tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di 

Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.  

2.3 Kerangka berpikir  

Persoalan perubahan iklim sudah menjadi fenomena lingkungan dan 

diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. 

Perubahan iklim telah menjadi isu global dan mendapat perhatian serius 

seiring frekuensi bencana alam dengan kenaikan suhu permukaan bumi 

seperti cuaca ekstream, mencairnya es dikutub dan meningkatnya tinggi 

permukaan air laut. 

Untuk mengatasi dan menanggapi isu perubahan iklim tersebut, 

pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup membentuk suatu 

gerakan nasional dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan 

peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Gerakan 

tersebut bersifat lokal yang disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui 

partisipasi aktif oleh masyarakat setempat. Program tersebut dikenal 

dengan Program Kampung Iklim yang dikembangkan oleh Badan 

Lingkungan Hidup (BLH). 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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dalam Evaluasi  

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dusun 

Soka Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2019 

1.Adaptasi perubahan iklim  2.Mitigasi perubahan iklim  3.Dukungan keberlanjutan  

1.Sosialisasi 2.Pelatihan  3. Studi banding  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi 

Program Kampung Iklim di Dusun Soka Desa Lerep Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Proklim di Dusun Soka sudah berjalan sejak tahun 2017 

dan masih berlanjut hingga saat ini. Pelaksanaan Proklim meliputi 

kegiatan pengendalian banjir, peningkatan ketahanan pangan, kegiatan 

pengelolaan sampah, limbah padat dan cair. Serta adanya dukungan 

keberlanjutan dari masyarakat Dusun Soka. 

2. Ada 8 dusun di Desa Lerep, namun saat ini baru Dusun Soka yang 

menjalankan Proklim dari Dinas Lingkungan Hidup. Saat ini dampak 

yang dirasakan masih dalam skala kecil. Apabila kedepannya semakin 

banyak dusun yang terlibat untuk mengatasi perubahan iklim, maka 

dampak yang dirasakan juga akan lebih meluas.  

3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Proklim dibagi menjadi 4 

yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan 23 responden

(37,7%)termasuk dalam kriteria sangat tinggi, partisipasi dalam 

pelaksanaan 32 responden (52,46%)termasuk dalam kriteria tinggi, 

partisipasi  dalam pengambilan manfaat 35 responden (57,38%) 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi, dan partisipasi dalam evaluasi 

21 responden (34,43%)termasuk dalam kriteria sangat rendah. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut:  

Pelaksanaan Proklim kedepan agar seluruh masyarakat Dusun 

Soka untuk dapat selalu terlibat dalam setiap kegiatan baik dalam aspek 

adaptasi perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim dan dukungan 

keberlanjutan. Serta penataan fisik maupun teknis lebih diperhatikan lagi. 

Masyarakat Dusun Soka untuk menambah kesadarannya baik 

dalam pelaksanaan maupun partisipasi dalam setiap aspek pelaksanaan 

Proklim agar Proklim di Dusun Soka dapat tetap berjalan dan 

berkelanjutan. Terutama partisipasi masyarakat dalam evaluasi 

pelaksanaan Proklim untuk ditingkatkan lagi. 



85 

DAFTAR PUSTAKA 

Aidila, Azika Putri. 2016. Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis. Artikel. Riau: Universitas Riau. 

Albar, Israr., Emilda, Ade., dkk. 2017. Road Map Program Kampung Iklim 

(Proklim). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Aldrian, Edvin., Karmini, Mimin, dan Budiman. 2011. Adaptasi dan Mitigasi 

Perubahan Iklim di Indonesia. Jakarta: BMKG. 

Amanah, Siti. 2007. Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. 

Jurnal Penyuluhan. Volume 3 No 1. Hal 63-67. ISSN 1858-2664. 

Annawaty, Herlina Lusi. 2011. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagai Upaya Menciptakan Permukiman yang Sehat dan 

Nyaman Huni (Studi di Kelurahan Notoprajan Ngampilan Yogyakarta). Jurnal 

Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta. Volume 6. Hal 42-49: Bappeda Kota 

Yogyakarta. ISSN: 1978-0052. 

Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

Astuti, Frismi. 2015. Implementasi Program Adiwiyata Dalam Pengelolaan 

Lingkungan Sekolah Dan Tingkat Partisipasi Warga Sekolah Di SMP 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2015. Jurnal Geografi. Volume 3 No 8 Hal1-9. 

Chandrasekar, K., Krishnamurthy, R.R. 2010. Chapter 10 Climate Change 

Adaptation And Coastal Zone Management. Jurnal Emerald Insight. Volume 

4. Halaman 217-242. ISBN: 978-0-85724-487-1. 

Cloutier, Genevieve., Joerin, Florent. 2012. Chapter 3 Tackling Climate Change 

Adaptation At The Local Level Through Community Participation. Jurnal 

Emerald Insight. Volume 12. Hal51-73. ISBN: 978-1-781-90-037-6. 

Deviyanti, Dea. 2013. Studi Tentang Pertisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. eJournal 

Administrasi Negara. Volume 1 No 2. Hal 380-394. 

Dow, Kevin E., Watson, Maria W., dkk. 2012. Understanding Participation: 

Situational Participation, Intrinsic, Involvement, And Influence. Jurnal 

Emerald Insight. Volume 21. Hal 25-47. ISBN: 978-1-78190-105-2 

Ghina, Nabiila Yumna dan Siti Zunariyah. 2017. Kampung Iklim: Pengelolaan 

Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Sosiologi Dilema. 

Volume 32 Nomor 2. Hal 80-98. ISSN: 0215/9635. 

Hariyanto. 2014. Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang Untuk Menuju Kota 

Bersih. Jurnal Geografi. Volume 11 No 2. Hal 237-246 



86 

Hidayat, Dayat. 2016. Strategi Pembelajaran Partisipatif Dalam Meningkatkan 

Hasil Program Pendidikan Nonformal Di Kabupate Karawang. Jurnal Of 

Nonformal Education. Volume 2 No 1. Hal14. ISSN 2442-532X. 

Hidayah, Nur., dan Syarifuddin Tumiur Gultom. 2016. Analisis Pengetahuan 

Lingkungan Dan Sikap Peduli Lingkungan Terhadap Ekosistem Sungai 

Berbasis Kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Tambangan Jae Kecamatan 

Tambangan Kabupaten Madina. Jurnal Pendidikan Biologi. Volume 5 No2. 

Hal108-112.  

Joga, Nirwono. 2014. Greenesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Joshi, P.K., Munsi, M., dan A. Joshi. 2010. Chapter 8 Teleprocessing For Climate 

Change Adaptation And Disaster Risk Reduction. Jurnal Emerald Insight. 

Volume 4. Hal 171-192. ISBN: 978-0-85724-487-1 

Laksana, Nuring Septyasa. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa 

Dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten 

Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan 

Manajemen Publik. Volume 1 No1. Hal 56-67.  ISSN 2303-341X. 

Munib, Achmad dkk. 2015. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT UNNES 

PRESS. 

Murhansyah. 2013. Mengapa Bumiku Makin Panas. Surabaya: Iranti Mitra 

Utama.  

Ngum, Faith., Alemagi, Dieudonne, dkk. 2019. Synergizing Climate Change 

Mitigation In Cameroon: An Overview Of Multistakholder Efforts. Jurnal 

Emerald Insight. Volume 11. Hal 118-136.  

Nurbaiti, Siti Robiah dan Azis Nur Bambang. 2017. Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate 

Social Responsibility (CSR). Jurnal Proceeding Biology Education 

Conference. Volume 14 No 1. Hal 224-228. 

Nurpeni. 2015. Partisipas Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengembangan 

Kawasan Ekowisata. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan. 

Volume 11 No 1. Hal 1731-1736. 

Rachman, Maman. 2015. 5 Pendekatan Penelitian. Jogjakarta: Magnum Pustaka 

Utama. 

Rahayu, Lies dan M. Sambas Sabarnurdin. 2000. Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan Hutan (Studi Kasus Penghijauan Di Kabupaten Gunungkidul). 

JurnalKonservasi Kehutanan. Volume 2 No 1. Hal 24-28. 

Sagala, Syaiful. 2006. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta. 



87 

Soekamto, dkk. 2015. Profil Resiko Iklim Kabupaten Semarang. Semarang: 

Badan Lingkungan Hidup. 

Soemarwoto, Otto.1994. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: 

Djambatan. 

Subkhan, Akhmad., Setyowati, Dewi Liesnoor., dan Wahyu Setyaningsih. 2017. 

Kajian Emisi CO₂  Dari Pemanfaatan Energi Rumah Tangga Di Kelurahan 

Candi Kota Semarang. Jurnal Geo Image (Spatial-Ecological-Regional). 

Volume 6 No.2. Halaman 147-157 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2011. Meotde Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung. 

Alfabeta. 

Sulistyorini, Nur Rahmawati., Darwis, Rudi Saprudin, dan Gutama, Rie Surya. 

2015. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan 

margaluyu kelurahan cicurug. Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM. Volume 3 

No 3.Hal 292-428. ISSN : 2442-4480 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia. 

Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori, Proses dam Studi Kasus). 

Yogyakarta: CAPS. 

Yazid, Yasril. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. 

Jurnal Risalah. Volume 28 No 1. Hal 1-9. 


