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I. Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendekatan partisipatif masyarakat, berakar pada visi pembangunan berpusat pada rakyat 

(people centered development). Visi pembangunan ini mengajukan definisi pembangunan 

sebagai berikut: “Pembangunan adalah suatu proses di mana anggota-anggota suatu 

masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi 

dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan 

merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.” 

Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah AR 4141 Partisipasi Masyarakat dalam 

Perencanaan dan Perancangan Perumahan, dirumuskan kegiatan sosialisasi dengan Dago Pojok 

RT 07/RW 03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung sebagai obyeknya. 

Dago Pojok dikenal sebagai Kampung Kreatif di Bandung. Dengan konsep Augemented 

Reality, rumah – rumah dan sepanjang jalan Dago Pojok akan dihiasi karya – karya warganya 

berupa lukisan, patung, mural atau poster yang merepresentasikan identitas lokal sebagai 

kampung seni Sunda.  

Namun, dari 9 RT yang terdapat di RW 03 Dago Pojok, hanya 1 RT yang masih belum 

memenuhi kualitasnya sebagai Kampung Kreatif, yakni RT 07. Atas dasar pertimbangan 

kesenjangan inilah pemilihan lokasi RT 07 sebagai obyek pembahasan dilakukan.  

Melalui sosialisasi dan diskusi yang akan dilakukan, diharapkan akan dapat mengajak para 

warga RT 07 untuk berdialog mengenai gagasan Kampung Kreatif hingga kembali 

berpartisipasi untuk perwujudannya. Gagasan ini akan berorientasi pada perwujudan sebuah 

tata kampung yang indah dengan estetika yang baik dengan warga RT 07 sebagai penggagas 

dan panitia sebagai fasilitator. Sehingga gagasan yang terlahir akan didasarkan pada kebutuhan 

yang dirasa memang diperlukan prioritas penyelesaiannya oleh warga RT 07.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja masalah dan potensi yang ada di Dago Pojok RT 07? 

2. Apa masalah / potensi yang paling menjadi perhatian warga? 

3. Apa saja alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah / mengembangkan potensi 

yang ada? 

4. Bagaimana partisipasi dari masyarakat menanggapi masalah / potensi tersebut? 

 

1.3 Tujuan Kegiatan 

1. Mengetahui apa saja masalah atau potensi yang ada di Dago Pojok RT 07 



2. Mengetahui masalah atau potensi yang paling menjadi perhatian warga 

3. Merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah / mengembangkan 

potensi yang ada 

4. Mengakomodasi partisipasi dari masyarakat dalam menanggapi masalah / potensi 

tersebut 

1.4 Ruang Lingkup 

Pembahasan dalam laporan ini mencakup masalah dan potensi yang terdapat di Dago 

Pojok RT 07, alternatif solusi penyelesaian atau pengembangannya. 

 

1.5 Manfaat Kegiatan 

Manfaat kegiatan ini adalah untuk mengakomodasi partisipasi dari masyarakat Dago 

Pojok RT 07 dalam menanggapi masalah / potensi tersebut, mewadahi penyaluran 

kreativitas warga dalam meningkatkan estetika dari fasilitas publik milik RT 07 

sebagai salah satu perwujudan kampung kreatif. 

 

II. Proses 

Hari ke-1 Meninjau lokasi yang akan dijadikan objek pembahasan 

 Mencari pihak yang berwenang di RT 07 (pak Dedi selaku ketua RT) 

Hari ke-2 Menemui pak RT untuk berdiskusi mengenai potensi dan masalah yang 

ada di RT 07 

Hari ke-3 Memberikan surat undangan sosialisasi untuk disebarkan kepada warga 

RT 07 

Hari ke-4 Melakukan kegiatan sosialisasi dan diskusi 

 

Pelaksanaan 

1.  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari : Minggu, 23 Oktober 2016 

Waktu : pukul 10.00 WIB - selesai 

Tempat : Posyandu 

   RT 07/RW 03 

   Dago Pojok Tanggulan 

   Kelurahan Dago Kecamatan Coblong 

   Kota Bandung 

 



2. Susunan Panitia 

Ketua Lia Veronica W 15213083 

Moderator Teresa Zefanya 15213035 

Notulen Erma Tsania 15213017 

Konsumsi Fadhila Imanaranti S. 15213108 

 

3. Alat Bantu 

Laptop, kertas, spidol warna, papan tulis, handphone, gorengan 

 

4. Susunan Acara 

Posyandu : Minggu, 23 Oktober 2016 

 

Waktu Durasi Kegiatan Penanggung Jawab 

10.00 – 10.15 15’ Pembukaan oleh Ketua RT 07 Ketua RT 07 

10.15 – 10.20 5’ Pembukaan oleh Ketua Panitia dan 

perkenalan panitia 

Ketua Panitia 

10.20 – 10.40 10’ Penjelasan kegiatan dan proses 

sosialisasi oleh panitia 

Seluruh panitia 

10.45 – 11.15 30’ Perkenalan diri oleh masyarakat masyarakat 

11.15 – 11.45 60’ Sharing permasalahan  Moderator - seluruh 

panitia 

11.45 – 12.15 30’ ISOMA Konsumsi 

12.15 – 12.45 30’ Diskusi penentuan 1 permasalahan 

utama 

Moderator - seluruh 

panitia 

12.45 – 13.15 30’ Diskusi usulan solusi atas 

permasalahan utama 

Moderator - seluruh 

panitia 

13.15 – 13.30 15’ Pemaparan rangkuman dan 

kesimpulan 

Moderator 

13.30 – 12.35 5’ Penutup oleh Ketua Panitia Ketua Panitia 

12.35 – 13.50 15’ Penutup oleh Ketua RT 07 Ketua RT 07 

 

  



Alur Diskusi 

Keterangan Kegiatan  

Nama  : Sosialisasi dan Diskusi Dago Pojok RT 07 

Waktu  : 23 Oktober 2016, pukul 10.30 WIB – 13.45 WIB 

Tempat  : Posyandu Dago Pojok RT 07 

Partisipan : 15 warga Dago Pojok RT 07 (termasuk Ketua RT) 

Konten Diskusi 

1. Penjelasan tujuan sosialisasi, yang berisikan : 

a. Tujuan tugas mata kuliah AR 4141 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan 

Perancangan Perumahan. 

b. Peran panitia dan warga dalam perumusan dan perwujudan kegiatan. 

c. Pencapaian tujuan kegiatan bagi panitia dan warga Dago Pojok RT 07. 

2. Pemaparan potensi atau masalah yang terdapat di Dago Pojok RT 07 dalam lingkupnya 

sebagai Kampung Kreatif, oleh Ketua RT (Bapak Dedi) 

a. Potensi  

- Pemanfaatan irigasi  Obyek : Pemancingan 

- Pemanfaatan lahan kosong  Obyek : Lapangan 

b. Permasalahan 

- Pengadaan fasilitas publik  Obyek : MCK (Toilet) 

- Pengadaan mural  Obyek : Rumah Warga 

c. Pemaparan pengembangan obyek (faktor pendukung dan penghambat) 

- Pemancingan  

1. Intensitas pengguna yang sangat tinggi, dari warga RT 07 itu sendiri 

hingga para pendatang. 

2. Berada di sepanjang jalan utama Kampung Dago Pojok RT 07 

- Lapangan 

1. Tempat berkumpul utama bagi seluruh warga RT 07 

2. Tempat penyelenggaraan acara – acara besar 

3. Rasa kepemilikan tempat yang tinggi dari warga RT 07 terhadap 

tempat ini. 

- MCK 

1. Belum adanya pemisahan wanita dan pria 

2. Anggaran pengembangan tidak bisa berasal dari warga RT 07  



- Mural 

1. Tidak semua rumah ingin membebaskan dindingnya sebagai media 

mural 

2. 600 m penyelenggaraan mural masih belum diterapkan di RT 06. 

 

3. Perumusan obyek pembahasan oleh warga RT 07 (yang telah hadir) dengan pertimbangan 

prioritas kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. 

a. Lapangan 

Sebagai satu – satunya ruang publik RT 07, warga merasa pengembangannya perlu 

untuk lebih diprioritaskan. Selain karena faktor – faktor diatas, pengembangan ini 

mendukung pengadaan Kuliner Night yang akan digagas beberapa tahun mendatang, 

sebagai perwujudan dari Kampung Kreatif. Selain itu juga, lapangan ini juga 

diintegrasikan dengan sebuah taman untuk mendukung perealisasian program kerja 

ketua RT yakni pengadaan taman, yang mana taman ini akan diintegrasikan dengan 

lapangan yang telah ada. Beberapa hal yang mendukung konsep lapangan dan taman 

ini adalah sudah terdapatnya bibit – bibit tanaman yang menurut pemaparan Ketua 

RT bisa digunakan dalam realisasi tugas ini. 

 

 

III. Evaluasi 

Dari kegiatan yang dilakukan, terdapat perbedaan antara tujuan dari tugas ini dan 

keinginan warga. Tujuan dari tugas ini adalah membantu warga menemukan masalah 

dan potensi di RT 07 serta menentukan prioritas dari masalah atau potensi yang ada. 

Sedangkan, keinginan dari warga adalah terjadinya realisasi berupa bantuan dana dan 

tenaga dari panitia. 

Pendekatan kepada warga yang dilakukan kurang tepat. Hal ini dapat dilihat dari 

penyediaan konsumsi oleh panitia. Konsumsi yang berasal dari warga sendiri akan 

menjelaskan peran mereka yang harus terlibat dan dibutuhkan sejak awal demi 

pencapaian tujuan kegiatan. Sehingga secara tidak langsung menegaskan bahwa 

keberlangsungan kegiatan ini tergantung seberapa peran serta masyarakat sedangkan 

panitia hanya sebagai fasilitator.  

Panitia kurang membaur dengan masyarakat dilihat dari gaya berpakaian dan barang-

barang elektronik yang digunakan sebagai alat bantu (handphone dan laptop). 

 


