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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kepadatan penduduk yang terus meningkat utamanya di wilayah perkotaan 

akan mempengaruhi kualitas kota yaitu pada penghasil limbah serta pencemaran 

lingkungan akibat ulah mereka. Hal ini karena pola hidup mereka cenderung 

tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang kemudian akan 

mengancam kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan itu sendiri. 

Dalam hal ini muncul inisiatif komunitas dalam suatu masyarakat untuk 

memperbaiki kualitas lingkungannya mulai dari perubahan gaya hidup bersih, 

penghijauan kampung, pemilahan sampah, penghematan penggunaan air, dan 

lainnya melalui aksi kolektif mereka. Untuk itu tulisan ini penting dalam 

mengkaji gerakan yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan lingkungan 

tinggalnya yang akan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan kotanya.  

Kota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, berbagai kebutuhan 

mulai dari fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang menjanjikan, 

pendidikan serta pertumbuhan ekonomi yang stabil tersedia di kota. Sehingga, 

peningkatan jumlah penduduk di perkotaan mencerminkan kecenderungan yang 

terus meningkat. Menurut Agenda Habitat, pada tahun 2000 sekitar tiga milyar 

orang yang tinggal di wilayah perkotaan dan lebih lanjut peningkatan paling 
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besar cenderung berada di berbagai kota di negara berkembang1. Hal ini senada 

dengan laporan Divisi Kependudukan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 

2006 penduduk perkotaan rata-rata meningkat setiap tahunnya sebesar 3,54%. 

Hingga tahun 2005, sekitar 49% atau 3,2 milyar penduduk dunia tinggal di 

wilayah perkotaan di dunia akan mencapai 4,9 miliar atau 60% dari jumlah 

penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan. Dengan asumsi rata-rata 

pertumbuhan penduduk 1,8% per taun, pada tahun 2030 jumlah penduduk 

perkotaan di dunia diperkirakan akan mencapai 4,9 milliar atau sekitar 60% dari 

jumlah penduduk dunia2. 

Pembangunan kota yang tidak terintegrasi dengan keberlanjutan di sekitarnya 

akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kompleks seperti masalah 

kesehatan lingkungan, pencemaran, penyediaan air bersih dan sebagainya. 

Sementara itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi tanggung jawab 

bersama dan tidak terlepas dari aspek  pembangunan ekonomi dan sosial3. Karena 

bertambahnya kepadatan yang terus menerus terjadi di perkotaan inilah yang 

kemudian memunculkan masalah baru yaitu masalah lingkungan dimana 

kepadatan penduduk tersebut akan mengakibatkan jumlah limbah yang terus 

meningkat seperti masalah persampahan, masalah sanitasi kota, dan penurunan 

kualitas air.  

                                                           
1
 Takasi Inoguchi, Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawaan 

Ekologis  (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 5. 
2
 www.akatiga.org 

3 Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007,  diakses 15 April 2014. dikutip dari 
http://daps.bps.go.id/File%20Pub/Publikasi%20IPM.pdf  
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Disatu sisi, kerusakan lingkungan akibat ulah manusia terjadi salah satunya 

karena tuntutan hidup mereka. Rendahnya pengetahuan, faktor pendidikan 

terbatas, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang kurang memadai membuat 

masyarakat miskin utamanya hanya berusaha mempertaankan hidup tanpa ada 

terlintas tentang kelestarian lingkungan. Keberhasilan pembangunan khususnya 

pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar 

permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. 

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, 

pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi4. 

Sedangkan upaya pelestarian lingkungan membutuhkan pengetahuan dan 

finansial yang cukup. 

Di sisi lain, dengan bertambahnya arus urbanisasi yang tinggi kemudian 

dibarengi dengan terjadinya  kecenderungan meningkatnya pembangunan industri 

baru menyebabkan bertambahnya beban bagi lingkungan perkotaan.  Kerusakan 

lingkungan yang diperparah oleh adanya industrialisasi yang tidak mengarahkan 

pada keberlanjutan lingkungan serta kelalaian pemerintah dalam menjalankan 

fungsinya. Sebelumnya pada tahun 2011, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia telah 

mencatat terdapat 141 kasus pencemaran lingkungan yang terjadi. Jumlah tersebut 

ternyata lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 yang berjumlah 75 

kasus. Adanya peningkatan dalam kasus pencemaran lingkungan yang terjadi antara 

tahun 2010 dengan 2011 dikarenakan pemerintah mengabaikan adanya revitalisasi 

lingkungan hidup. Selain itu, adanya peningkatan terjadinya bencana banjir sepanjang 

                                                           
4 Ibid., 
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2011 juga bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani kasus pencemaran 

lingkungan5. Pesatnya pertumbuhan industri di Indonesia telah mengakibatkan 

terbentuknya sampah kota dan limbah lainnya yang lebih beragam. Khususnya 

limbah jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meningkat dua kali lipat dalam 

satu dekade. Timbulan limbah B3 pada tahun 1990 di Indonesia adalah 4.3 juta 

ton. Hal itu yang menyebabkan kemudian sungai-sungai yang menjadi pemasok 

utama untuk kebutuhan seari-hari menjadi tercemar karena notabene industri di 

perkotaan membuang limbahnya ke sungai.  

Sebenarnya tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan 

perusakan adalah sepenuhnya tanggung jawab pihak pemerintah, karena punya 

kepentingan membuat regulasi-regulasi dan pengawasan terkait perlindungan 

lingkungan hidup. Namun, peran dari pemerintah yang sangat diharapkan oleh 

masyarakat luas adalah tidak hanya membuat peraturan-peraturan saja, melainkan juga 

dapat menjalankan dan menegakkan peraturan tersebut sesuai dengan fungsinya. 

Faktanya, harapan tersebut justru berbalik arah. Pihak Walhi berpendapat, Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang seharusnya dapat dijadikan dasar utama untuk melakukan pembenahan, 

perbaikan, dan pemulihan lingkungan Indonesia, justru tidak bisa dijalankan dengan 

baik. Hal ini didasarkan pada penilaian Walhi yang menyebutkan bahwa pemerintah 

dinilai telah menyelewengkan bahkan mengkhianati undang-undang yang sebenarnya 

                                                           
5 Tahun Ini Pencemaran Lingkungan Naik Dua Kali Lipat, diakses 15 April 2014. dikutip 
dari http://www.tribunnews.com/nasional/2011/12/30/tahun-ini-pencemaran-lingkungan-
naik-dua-kali-lipat  
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bisa membenahi segala kekurangan dalam konteks lingkungan tersebut6. 

Ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya salah satunya karena letak 

kebijakan yang salah, banyaknya korupsi, tidak tepatnya regulasi dan keinginan politik 

yang baik dari pemerintah. 

Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dengan adanya 

permasalahan perkotaan. Sampai saat ini kondisi kota akan menjadi masalah  

akibat adanya degradasi lingkungan seperti adanya pemukiman kumuh, sanitasi 

yang kurang baik, permasalahan perlakuan terhadap sampah, industrialisasi 

penyebab limbah dan lainnya. Hal itu secara nyata disampaikan oleh pemerintah 

melalui pidato yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

dalam Kongres Diaspora Indonesia II bahwa kawasan perkotaan masih 

menghadapi berbagai tantangan seperti relatif menjamurnya pemukiman kumuh 

serta belum optimalnya sanitasi yang memadai. Belum optimalnya infrastruktur 

tersebut dibuktikan dengan adanya data yang mengatakan bahwa saat ini baru 

55,04% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air minum yang layak, 

dan 55,5% yang baru memiliki akses sanitasi yang sehat7. 

Degradasi lingkungan dalam hal ini yang menjadi faktor penting adalah 

mengenai kultur masyarakatnya yang cenderung tidak memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan. Seperti yang dinyatakan dalam pertemuan 

internasional yang digelar di Indonesia “The Power of Culture in Sustainable” 

mengatakan bahwa pentingnya menggugah kesadaran bahwa kebudayaan 

merupakan kebutuhan jiwa yang menentukan masa depan berprinsip memenuhi 
                                                           
6
 ibid., 

7 www.pu.go.id 
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kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa 

depan (Brundtland, 1987). Bencana yang terjadi terus menerus akibat ulah dan 

tindakan manusia itu sendiri. Musim kekeringan menghadirkan bencana 

kekeringan dan krisis air. Musim penghujan menghadirkan banjir, tanah longsor, 

dan lainnya. Data BNPB tahun 2013 mencatat sebanyak 151.277 orang tewas 

akibat 6.632 kali bencana alam dalam 13 tahun terakhir di Indonesia. Dalam 

konferensi ini mengatakan bahwa kebudayaan memiliki potensi sekaligus peran 

strategis dalam menjamin keberlanjutan pembangunan melalui pelestarian 

lingkungan. Dalam hal ini budaya atau kultul masyarakat menjadi modal kuat 

bagi upaya pelestarian lingkungan.  Kearifan budaya merupakan modal kuat 

untuk mengkonservasi lingkungan demi keberlanjutan8.  

Kota-kota besar di Indonesia saat ini telah mengembangkan diri untuk lebih 

ramah terhadap lingkungan serta berupaya untuk menjaga keberlanjutan 

lingkungan. Aksi kolektif yang dibangun oleh masyarakat mulai menunjukkan 

perubahan sikap terhadap penyelesaian problem lingkungan yang dimulai dari 

skala individu. Di Jogjakarta, upaya mewujudkan nuansa kota yang ramah 

lingkungan dibentuk oleh kalangan pemuda yang melakukan kampanye tentang 

perlunya menanam tumbuhan rindang di perkotaan, juga mengajari tata cara 

berkebun di lahan sempit. Kegiatan ini dikenal dengan Jogja Berkebun yang 

terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi yang berbeda, mulai dari 

profesional, wiraswasta, pelajar, hingga ibu rumah tangga. Mereka bergabung 

untuk mewujudkan cita-cita yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan 

                                                           
8 kr.co.id 
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akibat pembuangan sampah dan limbah yang sembarangan, menurunnya kualitas 

kota baik secara estetika, kurangnya ruang hijau dan ruang publik terutama untuk 

anak-anak bermain, serta ancaman krisis sumber makanan di masa depan.  

Selain itu, komunitas ini secara rutin menggelar kegiatan gotong-royong yang 

dinamakan "Merti Kampung" yang memiliki kegiatan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan dari infrastruktur fisik atau non fisik kampung, 

dan ruang publik kota di Yogyakarta9. Sedangkan di Jakarta, upaya penyelamatan 

lingkungan ada di sekitar area kampung dimana masyarakatnya berusaha untuk 

menyelesaikan problem lingkungan di kampungnmya. Didorong oleh 

pendampingan salah satu Universitas swasta di Jakarta, masyarakat kemudian 

mulai mengembangkan program kampung hijau sebagai kampanye menjaga 

kebersihan dan penghijauan lingkungan di kampung-kampung padat penduduk 

Ibukota10. 

Pada daerah perkotaan, kususnya kawasan kumuh banyak dijumpai pada 

daerah perkampungan yang merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat 

berpenghasilan rendah. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kawasan 

kumuh yang ada di kawasan perkotaan adalah dengan kegiatan perbaikan 

kampung melalui program Kampung Improvement Program (KIP) dan 

programNeighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP). Adapun  

                                                           
9
 Jogja Berkebun, Menyebarkan Semangat Berkebun di Perkotaan, diakses 20 April 

2014. dikutip dari http://news.liputan6.com/read/613522/jogja-berkebun-menyebarkan-
semangat-berkebun-di-perkotaan  
10

 www.republika.co.id 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GERAKAN MASYARAKAT ... ANITA NUR LAILIA



I-8 

 

pelaksanaan program perbaikan kampung meliputi perbaikan sarana dan 

prasarana lingkungan serta peningkatan kelembagaan masyarakat. Dengan 

program perbaikan kampung maka kondisi lingkungan menjadi lebih baik11. 

Kota Surabaya dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari tiga 

juta orang, membuktikan bahwa Kota Surabaya memiliki posisi strategis sebagai 

pusat perekonomian yang menjanjikan. Aktivitas kota yang sangat tinggi 

kemudian memicu terjadinya perkembangan kota yang sangat cepat. Hal itu juga 

kemudian akan mempengaruhi kualitas lingkungan Kota Surabaya seperti 

penghasil sampah, ketersediaan air bersih, dan sanitasi yang buruk. Hal ini 

kemudian berdampak pada lingkungan perumahan tidak teratur dan tidak 

memiliki  prasarana yang jelas seperti jalan lingkungan, sumber  air bersih,  

saluran pembuangan air kotor, persampahan  dan sebagainya.  

Peningkatan jumlah penduduk Surabaya lambat laun membentuk pluralis 

di perkampungan Surabaya. Pluralis yang terbentuk justru kemudian membangun 

karakteristik yang unik antar masyarakat yang ada di dalamnya. Di sisi lain 

keanekaragaman penduduk kampung yang berasal dari berbagai daerah telah 

mendorong memunculkan bangunan-bangunan liar di area Kota Surabaya dimana 

hal itu berimplikasi pada pembentukan pemukiman kumuh yang tidak terintegrasi 

dengan lingkungan yang asri dan bersih. 

 

                                                           
11

 Diakses 23 Agustus 2014, dikutip dari http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-10264-

Chapter1.pdf 
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Sebenarnya berbagai upaya-upaya terhadap keberlanjutan lingkungan 

adalah berhubungan dengan Millenium Development Goals (MDGs – Tujuan 

Pembangunan Millenium) yang ditandatangani oleh 149 Kepala Negara dalam 

UN Millenium Summit pada bulan September 2000. Sebagaimana dinyatakan 

oleh UNDP (2006), ada 8 tujuan MDGs yang ditargetkan dapat tercapai pada 

tahun 2015, yaitu: (1) teratasinya masalah kemiskinan dan kelaparan yang 

ekstrim, (2) tercapainya tingkat pendidikan dasar umum, (3) meningkatnya peran 

gender dan kemampuan wanita, (4) berkurangnya tingkat kematian anak-anak, (5) 

meningkatnya kesehatan ibu, (6) terkendalinya HIV/AIDS, malaria, dan penyakit 

lainnya, (7) tercapainya sustainabilitas lingkungan, dan (8) berkembangnya 

kemitraan global untuk pembangunan12.  

Di sisi lain ternyata  muncul komunitas dalam masyarakat yang masih peduli 

terhadap lingkungannya. Tepatnya berada di barat Stasiun Pasar Turi, sebuah 

wilayah yang dulunya kumuh kini berubah menjadi kampung yang berkelanjutan 

yang mulai mengelola lingkungannya sendiri yaitu mulai dari proses pemilahan 

sampah, proses konservasi air, dan lainnya.  

Berlatar belakang karena adanya keinginan untuk mengubah pola hidup 

bersih, maka inisiatif untuk membangun sebuah gerakan lingkungan di komunitas 

kampung setempat yang kemudian dapat berkembang ke komunitas lainnya. 

Menurut penggerak utama dari gerakan lingkungan ini dulunya kampungnya 

adalah kampung kumuh dengan angka kriminalitas yang tinggi. Melalui aksi 

                                                           
12

 Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia, diakses 20 april 2014. 
dikutip dari http://www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP%20-
%20%20MDGR%202007%20(bahasa).pdf  
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bersama, masyarakat di Gundih Margorukun Surabaya dimana gerakan itu 

kemudian dapat berkembang dan berhasil,serta dapat menjaring interaksi dengan 

pemerintah, dan dari gerakan itu pula mereka dapat menghidupi kampungnya dan 

sekaligus mensosialisasikan kepada warga lainnya.  

Berbagai keberhasilan menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari 

utamanya pada penyelamatan lingkungan di sekitarnya itulah kemudian yang 

memantabkan kesadaran aktifitas kolektif secara berkelanjutan di wilayah Gundih. 

Aksi kolektif lainnya terus bermunculan dan berkembang seiring permasalahan 

yang mereka hadapi. Masyarakat di wilayah ini secara bersama-sama memetakan 

masalah lingkungan yang ada di sekitar mereka dan kemudian menyelesaikannya 

secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana strategi masyarakat di Gundih dalam pelestarian lingkungan 

hidup dilihat dari perspektif gerakan sosial baru? 

1.2.2. Bagaimana upaya masyarakat di Gundih dalam menciptakan  kampung 

hijau? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan strategi masyarakat dalam 

pelestarian lingkungan hidup berdasarkan perspektif gerakan sosial baru. Kedua, 

penelitian ini mendeskripsikan upaya masyarakat dalam pelestarian lingkungan 

hidup yang dilakukan hingga saat ini. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1. Dapat  menganalisis permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan 

kemampuan ilmu yang dimiliki penulis yang didapatkan selama mengikuti 

masa perkuliahan. 

1.4.2. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan khususnya dalam hal pelestarian 

lingkungan hidup terutama pada upaya menciptakan kampung hijau. 

1.4.3. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau acuan untuk penelitian sejenis 

maupun penelitian lanjutan. 

 

1.5. Kerangka Konseptual 

1.5.1. Definisi Kampung 

Budiharjo (1992) kampung merupakan kawasan hunian masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik kurang baik. Sedangkan Turner 

(1972) mendefinisikan kampung sebagai permukiman kumuh dengan ketersediaan 

sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut slum 

atau squater. Sehingga, kampung kota dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

pemukiman di wilayah perkotaan yang khas Indonesia dengan ciri antara lain: 

penduduk masih membawa sifat dan perilaku kehidupan pedesaan yang terjalin 

dalam ikatan kekeluargaan yang erat, kondisi fisik bangunan dan lingkungan 

kurang baik dan tidak beraturan, kerapatan bangunan dan penduduk tinggi, sarana 
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pelayanan dasar serba kurang, seperti air bersih, saluran air limbah dan air hujan, 

pembuangan sampah dan lainnya13. 

1.5.2.  Kampung Hijau 

Konsep mengenai kampung hijau adalah dimana kondisi perkampungan 

lebih mengedepankan fungsi lingkungan secara berkelanjutan baik lingkungan 

biotik, abiotik ataupun sosial ekonomi serta kebudayaan dan kesehatan 

masyarakat. Hal itu dilakukan dengan cara diantaranya pengelolaan sampah secara 

mandiri, konservasi air, penghijauan kampung, serta komponen yang mendukung 

terciptanya kampung hijau. Sejalan dengan hal itu, menurut Global Ecovillage 

Network (1994), aspek penting dalam mewujudkan kampung hijau adalah perilaku 

ramah lingkungan yaitu pada penggunaan air secara hemat, pengelolaan air hijan, 

teknologi hijau, penghematan sumber energi, serta penghijauan. Dalam 

mewujudkan kampung hijau adalah dibutuhkannya peran warga secara otomatis 

berpengaruh besar dalam terciptanya kampung hijau serta stakeholder terkait yaitu 

pemerintah,swasta dan organisasi lingkungan yang akan mendukung 

perkembangan kampung hijau14. 

1.5.3. Kelompok Kepentingan 

Kelompok kepentingan diartikan sebagai sikap bersama dari warga suatu 

kelompok mengenai satu atau beberapa tuntutan yang selayaknya dilakukan 

                                                           
13 Heryati, Kampung Kota Sebagai Bagian dari Permukuman Kota Studi Kasus:Tipologi 
Permukiman RW 01 RT 02 Kelurahan Limbab dan RW 04 RT 04 Kel.Biawu Kec. Kota 
Selatan Kota Gorontalo. Available at (file:///C:/Users/Acer/Downloads/kampung-kota-
sebagai-bagian-dari-permukiman-kota%20(5).pdf) 
14 Ibid., 
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terhadap kelompok lainnya di dalam suatu masyarakat. Bagi kelompok 

kepentingan merupakan arah dari aktivitasnya dan dengan kata lain, kepentingan 

merupakan motif dari aktivitas kelompok karena kelompok menetapkan 

kepentingan secara sendiri tentu kemudian sejumlah kepentingan dapat dipunyai 

oleh suatu kelompok15. 

Gabriel Almond dan Bingham G. Powell (1992) membagi kelompok 

kepentingan dalam empat kategori yaitu pertama, kelompok anomi (anomic 

groups) dimana kelompok ini tidak mempunyai organisasi tetapi individu-individu 

yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. 

Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompok ini mengadakan 

aksi massal jika timbul frustasi dan kekecewaan mengenai suatu masalah yang 

kemudian diungkapkan melalui demonstrasi dan pemoogokan yang tak terkontrol. 

Kedua, kelompok nonasosial (nonassosial groups), kelompok kepentingan ini 

tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, 

kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik 

dan tidak mempunyai organisasi.  

Wujud kelompok ini antara lain adalah kelompok keluarga, keturunan, 

etnik, regional yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-

individu, klik-klik, kepala keluarga dan atau pemimpin agama16. Ketiga, 

kelompok institusional (institutional groups) Adalah kelompok formal yang 

memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulasi kepentingan. 

                                                           
15

 Arbi Sanit, Swadaya Politik Masyarakat (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), hlm. 36-37. 
16 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 
2008). 
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Contohnya, partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan 

lain-lain. Keempat, kelompok asosional (associational groups) 

Adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk 

mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan 

pemilik modal. Contoh lembaga ini adalah Serikat Buruh, KADIN, Paguyuban, 

MUI, NU, Muhammadiyah, KWI dan lain-lain17. 

Dalam penelitian ini, kelompok masyarakat berkaitan dengan kepentingan 

untuk memperbaiki kualitas lingkungannya. Kelompok ini termasuk dalam 

anggota keluarga yang berkumpul untuk merencanakan strategi dan upaya untuk 

mewujudkan kampung hijau serta perilaku ramah lingkungan. Kelompok ini 

termasuk dalam kelompok kelompok nonasosial (nonassosial groups), dimana 

kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak 

saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan.  

1.6. Kerangka Teori 

Konflik dalam masyarakat tidak selalu berkembang pada aksi kolektif, 

sebaliknya juga terjadi pada aksi kolektif tidak semuanya membutuhkan adanya 

konflik terlebih dahulu18. Aksi kolektif dimaknai sebagai kapasitas masyarakat 

untuk mengembangkan orientasi yang sesuai dengan norma dan nilai yang mereka 

miliki 19. 

                                                           
17 Ibid., 
18

 Rajendra Singh, Gerakan Sosial Baru (Yogyakarta : Resist Book, 2010), hlm.26. 
19

 Ibid., hlm. 26. 
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 Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada gerakan sosial sebagai 

pisau analisis untuk melihat aksi kolektif yang ada dalam masyarakat di 

Kelurahan Gundih.  

1.6.1.  Gerakan Sosial 

Gerakan sosial didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan 

yang tak terlembaga (noninstitusionalized) yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam sebuah masyarakat. 

Tindakan-tindakan tak terlembaga (noninstitusionalized) mengandung makna 

bahwa mereka tidak diakui sebagai sesuatu yang berlaku umum secara luas dan 

sah  di dalam sebuah masyarakat. Akan tetapi, diantara para pengikut dan 

pendukung sebuah gerakan kemasyarakatan, keyakinan dan praktek-praktek ini 

didefinisikan secara positif. Adanya sebuah konsensus merupakan salah satu dari 

sejumlah karakteristik yang membuat sebuah gerakan berbeda dari pelaku 

penyimpangan dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya20. 

Beragam pendapat yang dilahirkan oleh para ahli tentang gerakan sosial 

pada dasarnya dapat dipilah dalam klasifikasi tradisi teoritik dari studi tentang 

gerakan sosial, yang meliputi21: 

 a) Klasik  

Meliputi studi perilaku kolektif dari kerumunan (crowd), kerusuhan (riot), 

dan pemberontakan (rebel) yang banyak dilakukanoleh teoritisi barat yang 

berorientasi pada ajaran psikologi sosialklasik dan sejarawan sebelum era tahun 

                                                           
20 Robert Mirsel,  Teori Pergerakan Sosial (Jakarta: Resist Book, 2004), hlm.7. 
21 Rajendra Singh, op. cit., hlm. 101-123. 
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1950-an. Beberapa contoh karya aliran ini diantaranya G. Tarde’s Laws of 

Imitation (1903), Gustave Le Bon’s The Crowd (1909), William McDougall’s 

The Grouup Mind (1920) dan E.D. Martin’s The Behaviour of Croud (1929) yang 

didasarkan pada studi tentang perilaku kolektif. 

 b) Neo Klasik  

Aliran ini dihubungkan dengan tradisi utama dalam studi gerakan sosial 

lama, yang kebanyakan dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Tradisi ini dibagi 

lagi dalam dua model studi gerakan sosial lama yang berbeda, yaitu fungsionalis 

dan model dialektika Marxis. 

c) Kontemporer atau Gerakan Sosial Baru (GSB)  

Tidak sebagaimana gerakan sosial lama (klasik dan neo klasik). Orientasi 

GSB tidak meliputi diskursus ideologi yang mempertanyakan anti kapitalisme, 

revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Pada dasarnya GSB tidak tertarik untuk 

mempertanyakan ide revolusi. Paradigma ideologi dan orientasi GSB adalah 

sesuatu yang baru. GSB lebih menonjolkan pluralitas, yang ditunjukkan secara 

beragam melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan senjata, feminism, 

lingkungan, regionalisme dan etnisitas, kemerdekaan sipil, kebebasan individudan 

perdamaian. 

Sementara itu Della Porta dan Diani di sisi lain menyatakan bahwa teori 

gerakan sosial muncul sejak tahun 1930-an sampai 1970-an berhadapan dengan 

dua prinsip model teoritik yaitu model Marxist dan model struktural fungsional 

(Smelser). Di Amerika, kritik terhadap struktural fungsional muncul dalam tiga 
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perspektif utama, yaitu collective behaviour, resource mobilization,dan political 

proces22. 

Tabel 1.1.  Perspektif Gerakan Sosial 
 

Perspektif 
Gerakan 
Sosial 

Para Ahli Pendukung Tesis Utama Kritik 

Perilaku 
Kolektif 

Le Bon (1960),Hoffer 
(1951),Blummer 
(1969),Kornhauser(1959)
, Smelser(1971), 
Toch(1966), Gurr(1970) 
dll.  

Gerakan sosial 
muncul sebagai 
respon spontan 
ketidakpuasan 
terhadap situasi 
baru yang 
diciptakan 
modernisasi dan 
verlangsung cepat 
(rapid 
modernization) 

Cenderung 
memandang 
gerakan sosial 
sebagai respon 
emosional dan 
irasional. Kurang 
memperhitungkan 
basis atau 
organisasi gerakan 
dan 
keterkaitannya 
satu sama lain 
dalam 
membangun 
gerakan-gerakan 
yang lebih besar. 

Mobilisas
i Sumber 
Daya 

Mancur Olson (1965), 
Zald and Ash (1966), 
McCharty and Zald 
(1977), Anthony 
Oberschall (1973,1978), 
Charles Tilly (1978), dll 

Ketidakpuasan 
selalu melahirkan 
protes karena 
individu merupakan 
aktor rasional 
(mempertimbangka
n untung rugi). 
Gerakan sosial akan 
terjadi dan mampu 
bertahan dengan 
mobilisasi 
sumberdaya 
(material dan non 
material yang ada 
dalam organisasi. 
organisasi gerakan 

Terlalu 
menekankan 
aspek rasional. 
Kurang 
memperthitungka
n aspek 
kesadaran, cita-
cita, kultur dan 
ideologi. 
Organisasi 
gerakan 
cenderung 
menimbulkan 
gejala 
birokratisasi, 
oligarkisasi, dan 

                                                           
22 Farida, Gerakan Sosial Lokal Perempuan  (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012). 
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menjadi perhatian. institusionalisasi. 
Gerakan sosial 
diposisikan secara 
pasif, sebagai 
variable dependen 

Proses 
Politik 

Michael Lipsky (1970), 
Peter Eisinger (1973), 
Jenkis dan Perrow 
(1977), Mc Adam 
(1982,1989,1998), 
Kitschelt (1986), 
Brockett (1991), Kriesi 
(1992), dll. 

Perhatian sistematis 
pada struktur 
peluang politik yang 
mempengaruhi 
kelangsungan 
gerakan sosial. 
Struktur peluang 
politik mencakup 
antara lain tingkat 
keterbukaan, tingkat 
stabilitas susunan 
elit yang 
berkuasa,adanya 
pengelompokan dan 
perpecahan elit, dan 
kapasitas negara 
yang 
kecenderungannya 
untuk menindas. 

Konsep 
eksplanatorisnya 
kuat, namun 
lemah jika 
dipergunakan 
pada kasus yang 
spesifik.  
Terbukanya 
peluang tidak 
senantiasa 
menguntungkan 
bagi gerakan 
sosial, tetapi juga 
menjadi 
kesempatan bagi 
lawan-lawannya 
untuk 
melemahkan 
gerakan. 

Gerakan 
Sosial 
Baru 

Alan Touraine (1977-
1981), Claus Offe (1985), 
Laclau and Moffe (1985), 
Albertoo Melucci 
(1982,1989,1996), 
Inglehart (1990), 
RajendraSingh (2001) 

Perspektif ini 
melihat gerakan-
gerakan 
kontemporer 
sebagai respon 
terhadap 
ketidakcakapan 
struktur politik dan 
ekonomi 
masyarakat pasca 
industrial. Ia 
berbeda dengan 
gerakan-gerakan 
lain karena struktur 
organisasinya yang 
terdesentralisasi, 
menggunakan taktik 
inkonvensional, dan 
fokusnya pada isu 
budaya dan 
identitas. 

Kurang mampu 
melihat 
keterkaitan 
gerakan-gerakan 
yang berlangsung 
sepanjang masa. 
Menafikkan 
gerakan-gerakan 
kontemporer di 
negara-negara non 
pasca industrial. 
Menafikkan peran 
organisasi-
organisasi gerakan 
dan bagaimana 
organisasi tersebut 
memelihara 
dinamika gerakan 
secara 
berkelanjutan. 
Perspektif ini juga 
membesar-
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besarkan seolah-
olah perubahan 
kultural bisa 
dipisahkan dari 
isu-isu politik 
konvensional, 
seperti ukum dan 
keadilan 
distributif. 

Sumber: Della Pota dikutip dalam Farida (2012) 

Berdasarkan pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada teori 

gerakan sosial baru sebagai pisau analisis karena aksi kolektif masyarakat di 

Gundih tidak berhubungan dengan upaya revolusioner yang menentang perubahan 

secara radikal pada pertentangan kelas seperti pada gerakan sosial lama, 

melainkan lebih pada isu kultural dalam masyarakat yaitu upaya pelestarian 

lingkungan yang mengubah pola hidup masyarakat untuk lebih ramah lingkungan.  

Pada penelitian ini, gerakan sosial baru didalamnya termasuk dalam studi 

gerakan lingkungan. Merujuk pada gerakan lingkungan yang dibangun oleh 

akademisi Adam Fagan (2004) bahwa gerakan lingkungan (environmental 

movement) berkaitan dengan reformasi kultural kepada pemahaman masyarakat 

atas hidup dan kehidupan bersama. Gerakan lingkungan menurutnya lebih 

dipandang sebagai gerakan politis-kultural untuk menyelesaikan problem-problem 

lingkungan seperti polusi, kekeringan, dan pemborosan penggunaan air bersih. 

Hal ini menunjuk pada pentingnya kesadaran atas lingkungan hidup dimana 

masyarakat perlu perlu bersinergi satu sama lain untuk kepentingan penguatan 

kesadaran bersama atas pentingnya lingkungan dimaksud. Jadi gerakan yang 

dimaksudkan dalam kokteks ini berkaitan dengan gerakan ide-ide untuk 
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menyelesaikan problem-problem lingkungan23, dimana menurut Paul Wilkinson 

berkaitan dengan gerakan masyarakat yang mengarah pada perubahan moral24. 

Gerakan lingkungan juga didefinisikan sebagai perwujudan opini publik dan 

nilai-nilai yang menyangkut lingkungan. Gerakan lingkungan dapat 

dimanifestasikan sebagai gerakan ide-ide yang muncul dan berkembang dalam 

masyarakat, baik melalui media komunikasi massa maupun melalui komunikasi 

antarpribadi25. 

Sedangkan dalam pembedaan mengenai gerakan lingkungan, Dr. Ton Dietz 

(1998) membagi gerakan lingkungan menjadi beberapa kelompok yaitu Pertama, 

gerakan lingkungan yang dikenal dengan eco fasicm (fasis lingkungan) dimana 

kelompok ini menurutnya lebih memperjuangkan lingkungan berdasarkan 

kesadaran atas pentingnya menjaga lingkungan itu sendiri. Menjaga kelestarian 

lingkungan menurut kelompok ini  merupakan salah satu isu strategis yang 

diperhatikan oleh semua orang. Kedua, gerakan lingkungan dengan istilah eco-

developmentalism atau kelompok pembangunan lingkungan. Kelompok ini 

memperjuangkan kelestarian lingkungan namun tidak didasarkan hanya untuk 

menjaga kelestarian lingkungan agar tercipta keselarasan ekosistem namun lebih 

diutamakan untuk keberlangsungan ekonomi dan pemupukan modal (kapitalisme) 

karena menganggap bahwa kelestarian lingkungan maka akan tetap tersedia 
                                                           
23 Muzakky, Gerakan Sekali Bilas, diakses 5 April 2014. dikutip dari 
http://eprints.uinsby.ac.id/72/1/Gerakan%20Sekali%20Bilas,%20Muzakki,%20Maret%20
2010.pdf  

24 Robert Mirsel. op.cit., 
25

 George Junus Aditjondro, Pola-Pola Gerakan Lingkungan: Refleksi Untuk 
Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 
hlm.163. 
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pasokan bahan baku mentah yang dapat diperoleh dari alam sehingga pada 

akhirnya akan terjadi eksploitasi alam untuk memenuhi ketersediaan bahan baku 

industri mereka26. 

Ketiga, kelompok eco-populism atau yang disebut sebagai lingkungan 

kerakyatan. Anggota dari kelompok ini adalah aktivis gerakan lingkungan yang 

memperjuangkan lingkungan untuk kepentingan orang banyak. Mereka 

berpedoman bahwa kesejahteraan masyarakat saling berkaitan erat dengan 

kelestarian lingkungan yang mereka perjuangkan27.  

1.7.  Metode dan Prosedur Penelitian 

Metode penelitian merupakan seperangkat petunjuk atau pedoman yang 

merupakan strategi untuk menjawab suatu permasalahan ilmiah guna memperoleh 

suatu pengetahuan yang berkebenaran ilmiah berdasarkan pengamatan yang 

sistematik atas gejala sosial dan fenomena yang sedang terjadi serta bersifat 

objektif, empirik dan sistematis dengan mengikuti prosedur yang baku. Pengertian 

metodologi sendiri seperti yang dikemukakan oleh Bogdan & Taylor ( 1975) 

adalah  proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati 

permasalahan dan mencari jawaban dari permasalahan yang ada. 

1.7.1.  Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini memiliki hasil berupa kata-kata lisan, 

tertulis, maupun tingkah laku dari narasumber sebagai upaya mengungkap dan 

                                                           
26 Ton Dietz, Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam (Yogyakarta: Insist Press dan 
Pustaka Pelajar, 1998) 
27 Ibid., 
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memahami sesuatu dibalik fenomena baik itu yang sedikit sudah diketahui 

maupun belum sama sekali diketahui. Penelitan ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara verbal berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena sosial tertentu dimana peneliti dapat 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian 

hipotesa.   

Sedangkan fokus penelitian ini adalah strategi masyarakat dalam upaya 

menciptakan kampung hijau. Menciptakan kampung hijau disini dilihat dari 

kehidupan sosial masyarakat berdasarkan tujuan kampung dalam upaya 

memperbaiki kondisi lingkungannya seperti kebersihan, penghijauan, pemilahan 

sampah, penggunaan air, dll. Dari data yang didapat kemudian dicocokkan dengan 

teori yang sudah ada. 

1.7.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan 

mencapai tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah 

menggunakan metode studi kasus, yaitu mencoba menjelaskan keputusan-

keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana 

mengimplementasikannya dan apa hasilnya. Tipe penelitian studi kasus 

(instrumental case study) digunakan dan hanya dijadikan suatu sarana untuk 

membuktikan teori yang sudah ada28. 

                                                           
28 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
2006). 
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Dalam penelitian ini menggambarkan studi kasus dimana ada peran 

masyarakat dalam upaya perbaikan kampung dan hal ini dibutuhkan strategi 

masyarakat untuk menciptakan kampung hijau. Sehingga dapat diketahui strategi 

apa yang diprakarsai masyarakat dalam upaya menciptakan kampung hijau. 

1.7.3.  Subjek Penelitian 

Dikarenakan penelitian ini adalah mengenai strategi masyarakat, maka 

yang diperlukan adalah informan kunci yang benar-benar mengetahui dan menjadi 

pionir masyarakat untuk memimpin gerakan lingkungan mereka. Selain itu, 

informan lain juga diperlukan untuk mendukung kevalidan data seperti 

masyarakat yang terkait langsung, instansi pemerintah, serta LSM sebagai 

penunjang kelengkapan data. Sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan cara 

snowball untuk mengetahui siapa yang benar-benar menjadi informan kunci dan 

informan lainnya yang diperlukan. Sowball digunakan apabila peneliti tidak tahu 

siapa yang memahami informasi objek penelitian karena itu ia harus melakukan 

langkah –langkah sebagai berikut29: 

1.7.3.1.Peneliti ketika memulai melakukan penelitian dan pengumpulan informasi, 

berupaya menggunakan gatekeeper yaitu siapapun orang yang pertama 

dapat menerimanya di lokasi penelitian yang dapat memberikan petunjuk 

tentang siapa yang akan diwawancarai atau diobservasi dalam rangka 

untuk mengetahui informasi tentang objek penelitian. 

                                                           
29 Bungin Burhan,  Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 
Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). 
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1.7.3.2.Setelah wawancara pertama berakhir, peneliti meminta informan untuk 

menunjuk orang lain berikutnya yang dapat diwawancarai untuk 

melengkapi informasi yang telah diperolehnya. 

1.7.3.3.Setelah itu, terus menerus peneliti meminta informan yang lain untuk 

melengkapi data yang sudah ada. 

 Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerja 

sama, mau diajak diskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan 

petunjuk kepada siapa saja, peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam 

tentang suatu permasalahan yang diteliti30. 

Keterangan Informan: 

(1) Informan kunci:  

Informan 1: Masyarakat (Bpk Sugiarto, Mantan Ketua RT7 RW10 Kelurahan 

Gundih, Margorukun masa jabatan 2007-2010). Diangkat menjadi 

ketua RT tahun 2007. Menurut pendapat masyarakat sekitar Bpk 

Sugiarto memiliki andil besar dalam upaya perubahan lingkungan 

yang ada di Kelurahan Gundih. 

Informan 2: Masyarakat (Ibu Ulfa, Salah satu ketua dasawisma dan pengurus 

bank sampah Kelurahan Gundih, Margorukun RT7 RW10 masa 

jabatan 2007-sekarang). Dasawisma ini yang kemudian 
                                                           
30

 Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan (Jakarta: 
Prenada Media, 2005). 
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memberikan sosialisasi dan memberikan contoh kepada masyarakat 

untuk membangun pentingnya menjaga lingkungan. 

(2) Informan biasa: 

Informan 3:  Masyarakat (Bpk Anwar, Mantan Ketua Paguyuban Lingkungan 

Kota Surabaya). Merupakan Pengurus Paguyuban lingkungan 

Surabaya tahun 2008 yang juga tinggal di Kelurahan Gundih. 

Paguyuban lingkungan dibentuk oleh Pemerintah Surabaya tahun 

2008 untuk memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah dalam hal 

perbaikan lingkungan. 

Informan 4: Masyarakat (Bpk Rasmadi, Fasilitator Lingkungan Kelurahan 

Gundih). Fasilitator lingkungan merupakan bagian dari Paguyuban 

Lingkungan. Fasilitator lingkungan Kelurahan bertugas untuk 

memberikan perantara antara pemerintah dan masyarakat mengenai 

hal yang dibutuhkan terkait dengan lingkungan di tingkat 

kelurahan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai 

perbaikan kampung. 

Informan  5: Pemerintah (Bpk.Wisnu, Kabag Umum DKP). Tugas dan fungsi 

Kepala bagian umum ini diantaranya menyiapkan bahan 

penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum, 

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang umum, melaksanakan koordinasi dan kerjasama 

dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum melaksanakan 
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pengawasan dan pengendalian di bidang umum melaksanakan 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, melaksanakan tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan 

fungsinya. Alasan dipilihnya Kabag umum utuk melengkapi 

kevalidan data mengenai fungsi Paguyuban Lingkungan Surabaya 

dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai instansi 

pemerintah yang terkait langsung dengan latar belakang 

dibentuknya paguyuban lingkungan yang berasal dari kader 

lingkungan surabaya yang diambil dari komunitas masyarakat di 

kampung kota yang membenahi kampung mereka. 

(3) Informan tambahan: 

Informan 6: LSM WALHI (Rere Christanto, bidang advokasi WALHI). Alasan 

dipilihnya WALHI adalah berkaitan dengan gerakan lingkungan dan 

perjuangan untuk melestarikan lingkungan. WALHI merupakan 

organisasi gerakan lingkungan yang secara intens menyuarakan isu-

isu tentang lingkungan berkaitan dengan hak atas lingkungan, 

tanggung jawab terhadap lingkungan, serta memperjuangkan 

lingkungan dimana WALHI menempatkan posisi sebagai 

pengimbang negara dalam melakukan kontrol terhadap isu terkait 

lingkungan. WALHI dianggap memiliki potensi untuk memberikan 

pendapat berkaitan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan 

hidup. 
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1.7.4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah Surabaya, tepatnya di Kelurahan Gundih 

Kecamatan Bubutan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas kondisi yang sesuai 

dengan penelitian ini dimana dalam tempat ini mencakup keseluruhan inti dari 

penelitian. Kemudian dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar keberhasilan 

masyarakat di Gundih dalam menciptakan kampung hijau serta kawasan wisata 

lingkungan tengah kota yang sering dikunjungi oleh kalangan pelajar, wisatawan 

asing, dan beberapa pejabat negara yang ingin melihat keberhasilan pembangunan 

masyarakat dalam melestarikan lingkungan di kampung ini. Selain itu sebagai 

penunjang analisis data, peneliti juga melakukan penelitian di beberapa sumber 

yang terkait seperti Dinas Pertamanan Surabaya, Paguyuban Lingkungan 

Surabaya, Kader lingkungan, dan LSM WALHI.  

1.7.5.  Sumber Data 

Penelitian dengan pendekatn kualitatif mengambil data dari 2 sumber antara lain:  

a. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat penelitian. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan menggunakan informan. Wawancara dilakukan secara langsung 

kepada informan meliputi penggerak utama dari gerakan lingkungan di Gundih, 

beberapa masyrakat yang terkait langsung dalam gerakan lingkungan di Gundih, 

Paguyuban Lingkungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan LSM WALHI .  

b. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung didapat dari sumber namun data 

didapat melalui orang lain atau berbentuk dokumen. Dalam penelitian ini data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dari Kelurahan 
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Gundih, dokumentasi dari tokoh yang memiliki peranan besar dalam gerakan 

lingkungan di Gundih, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Selain itu peneliti 

mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian bersumber dari pengolahan 

data seperti perundangan, artikel, surat kabar, dokumen resmi maupun dokumen 

tidak resmi, serta mengakses dari internet. 

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara data ini dikumpulkan untuk 

dapat dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan penelitian ini, menurut Burhan (2008), 

prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara31: 

a. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh 

peneliti. Metode observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, 

yang dimaksud observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara 

langsung pada objek yang diobservasikan. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam metodologi penelitian sosial. Metode penelitian dokumentasi merupakan 

metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data dokumentasi ini 

biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat 

utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan 

                                                           
31

 Bungin Burhan, op.cit., 
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peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu 

silam. 

c. Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara untuk melakukan pendalaman materi yang 

akan diteliti. Untuk mendukung kevalidan dan keabsahan data.  Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan alat bantu antara handphone yang didukung oleh alat 

perekam suara. 

1.7.7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan pada informan melalui tatap muka secara 

langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang akan diajukan pada 

informan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Metode lain 

yang digunakan ialah metode dokumenter dengan alat pengumpulan data berupa 

form document yang mencatat semua data dalam bentuk catatan atau dokumen 

yang tersedia32. 

Sesuai tujuan dalam penelitian, teknik analisis data dilakukan oleh peneliti 

diantaranya pertama, peneliti mengklarifikasikan bagaimana strategi gerakan 

masyarakat dalam menciptakan kampung hijau dilihat dari perspektif gerakan 

sosial baru. Data  didapat dengan cara wawancara kepada informan kunci serta 

informan tambahan. Kemudian kedua, peneliti mengklarifikasikan berbagai upaya 

yang dilakukan masyarakat untuk melstarikan lingkungan di kampungnya hingga 

saat ini. 

                                                           
32

  Bungin Burhan, op.cit., 
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PBAB II 

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

2.1.Unsur-Unsur Lingkungan 

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1982, lingkungan hidup merupakan 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, lingkungan hidup tersusun dari berbagai unsur 

yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu unsur biotik, abiotik, dan sosial 

budaya. 

2.1.1. Unsur Biotik 

Unsur biotik adalah unsur-unsur makhluk hidup atau benda yang dapat 

menunjukkan ciri-ciri kehidupan, seperti bernapas, memerlukan makanan, 

tumbuh, dan berkembang biak. Unsur biotik terdiri atas manusia, hewan, dan 

tumbuh-tumbuhan. Secara umum, unsur biotik meliputi produsen, konsumen, dan 

pengurai. 

- Produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri dari bahan 

anorganik sederhana. Produsen pada umumnya adalah tumbuhan hijau yang 

dapat membentuk bahan makanan (zat organik) melalui fotosintesis. 

- Konsumen, yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. 

Konsumen terdiri atas hewan dan manusia. Konsumen memperoleh makanan 

dari organisme lain, baik hewan maupun tumbuhan. 
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- Pengurai atau perombak (dekomposer), yaitu organisme yang mampu 

menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai 

menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepas bahan-bahan yang 

sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Pengurai terdiri atas bakteri dan 

jamur. 

2.1.2. Unsur Abiotik 

Unsur abiotik adalah unsur-unsur alam berupa benda mati yang dapat 

mendukung kehidupan makhluk hidup. Termasuk unsur abiotik adalah tanah, air, 

cuaca, angin, sinar matahari, dan berbagai bentuk bentang lahan. 

2.1.3. Unsur Sosial Budaya 

Unsur sosial budaya merupakan bentuk penggabungan antara cipta, rasa, dan 

karsa manusia yang disesuaikan atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam 

setempat. Termasuk unsur sosial budaya adalah adat istiadat serta berbagai hasil 

penemuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2.2. Bentuk-Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup dan Faktor 

Penyebabnya 

Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas maupun 

kuantitasnya. Dengan kata lain, lingkungan hidup dapat mengalami penurunan 

kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan ini 

menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk 

mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan 

lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan 
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penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat dikarenakan proses alam dan karena 

aktivitas manusia. 

2.2.1. Kerusakan Lingkungan Akibat Proses Alam 

Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau 

peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan 

lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat memengaruhi kerusakan 

lingkungan, antara lain meliputi hal-hal berikut ini. 

2.2.2. Letusan Gunung Api 

Letusan gunung api dapat menyemburkan lava, lahar, material-material padat 

berbagai bentuk dan ukuran, uap panas, serta debu-debu vulkanis. Selain itu, 

letusan gunung api selalu disertai dengan adanya gempa bumi lokal yang disebut 

dengan gempa vulkanik. 

2.2.3. Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah getaran yang ditimbulkan karena adanya gerakan 

endogen. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan  menimbulkan kerusakan 

yang semakin parah di muka bumi. Gempa bumi menyebabkan bangunan-

bangunan retak atau hancur, struktur batuan rusak, aliran-aliran sungai bawah 

tanah terputus, jaringan pipa dan saluran bawah tanah rusak, dan sebagainya. Jika 

kekuatan gempa bumi melanda lautan, maka akan menimbulkan tsunami, yaitu 

arus gelombang pasang air laut yang menghempas daratan dengan kecepatan yang 

sangat tinggi. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa tsunami di Nanggroe Aceh 

Darussalam di penghujung tahun 2004 yang lalu? Contoh peristiwa gempa bumi 
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yang pernah terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi yang terjadi pada tanggal 

26 Desember 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam dengan kekuatan 9,0 skala 

richter. Peristiwa tersebut merupakan gempa paling dasyat yang menelan korban 

diperkirakan lebih dari 100.000 jiwa. Gempa bumi juga pernah melanda 

Yogyakarta dan Jawa Tengah pada bulan Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 skala 

richter. 

2.2.4. Banjir 

Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang unik. Dikatakan 

unik karena banjir dapat terjadi karena murni gejala alam dan dapat juga karena 

dampak dari ulah manusia sendiri. Banjir dikatakan sebagai gejala alam murni 

jika kondisi alam memang memengaruhi terjadinya banjir, misalnya hujan yang 

turun terus menerus, terjadi di daerah basin, dataran rendah, atau di lembah-

lembah sungai. Selain itu, banjir dapat juga disebabkan karena ulah manusia, 

misalnya karena penggundulan hutan di kawasan resapan, timbunan sampah yang 

menyumbat aliran air, ataupun karena rusaknya dam atau pintu pengendali aliran 

air. Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir, antara lain, hilangnya lapisan 

permukaan tanah yang subur karena tererosi aliran air, rusaknya tanaman, dan 

rusaknya berbagai bangunan hasil budidaya manusia. Bencana banjir merupakan 

salah satu bencana alam yang hampir setiap musim penghujan melanda di 

beberapa wilayah di Indonesia. Contoh daerah di Indonesia yang sering dilanda 

banjir adalah Jakarta. Selain itu beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur 

pada awal tahun 2008 juga dilanda banjir akibat meluapnya DAS Bengawan 

Solo. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GERAKAN MASYARAKAT ... ANITA NUR LAILIA



II-5 

 

2.2.5. Tanah anah Longsor 

Karakteristik tanah longsor hampir sama dengan karakteristik banjir. Bencana 

alam ini dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kecerobohan 

manusia. Bencana alam ini dapat merusak struktur tanah, merusak lahan 

pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk serta berbagai bangunan 

lainnya. Peristiwa tanah longsor pada umumnya melanda beberapa wilayah 

Indonesia yangmemiliki topografi agak miring atau berlereng curam. Sebagai 

contoh, peristiwa tanah longsor pernah melanda daerah Karanganyar (Jawa 

Tengah) pada bulan Desember 2007. 

2.2.5. Badai/Angin Topan 

Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara yang sangat mencolok di 

suatu daerah sehingga menyebabkan angin bertiup lebih kencang. Di beberapa 

belahan dunia, bahkan sering terjadi pusaran angin. Bencana alam ini pada 

umumnya merusakkan berbagai tumbuhan, memorakporandakan berbagai 

bangunan, sarana infrastruktur dan dapat membahayakan penerbangan. Badai 

atau angin topan sering melanda beberapa daerah tropis di dunia termasuk 

Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia pernah dilanda gejala alam ini. Salah 

satu contoh adalah angin topan yang melanda beberapa daerah di Yogyakarta dan 

Jawa Tengah. 

2.2.6. Kemarau Panjang 

Bencana alam ini merupakan kebalikan dari bencana banjir. Bencana ini 

terjadi karena adanya penyimpangan iklim yang terjadi di suatu daerah sehingga 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GERAKAN MASYARAKAT ... ANITA NUR LAILIA



II-6 

 

musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Bencana ini menimbulkan 

berbagai kerugian, seperti mengeringnya sungai dan sumber-sumber air, 

munculnya titik-titik api penyebab kebakaran hutan, dan menggagalkan berbagai 

upaya pertanian yang diusahakan penduduk. 

2.3. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Aktivitas Manusia 

Dalam memanfaatkan alam, manusia terkadang tidak memerhatikan dampak 

yang akan ditimbulkan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi 

oleh aktivitas manusia, antara lain, meliputi hal-hal berikut ini. 

2.3.5. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya bahan-bahan 

pencemar (polutan) yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-

bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas 

manusia dalam pembangunan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi 

menjadi empat, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan 

pencemaran suara. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh ulah manusia antara 

lain, disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil 

(minyak dan batu bara) yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin 

pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Dampak yang ditimbulkan 

dari pencemaran udara, antara lain, berkurangnya kadar oksigen (O2) di udara, 

menipisnya lapisan ozon (O3), dan bila bersenyawa dengan air hujan akan 

menimbulkan hujan asam yang dapat merusak danmencemari air, tanah, atau 

tumbuhan.  
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Pencemaran tanah disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah 

anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga 

dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan 

secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang 

justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Dampak rusaknya ekosistem tanah 

adalah semakin berkurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga lambat laun tanah 

tersebut akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan. 

Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat 

diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia 

lainnya, selain itu, tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat 

menimbulkan polusi atau pencemaran. Dampak yang ditimbulkan dari 

pencemaran air adalah rusaknya ekosistem perairan, seperti sungai, danau atau 

waduk, tercemarnya air tanah, air permukaan, dan air laut. Pencemaran suara 

adalah tingkat kebisingan yang sangat mengganggu kehidupan manusia, yaitu 

suara yang memiliki kekuatan > 80 desibel. Pencemaran suara dapat ditimbulkan 

dari suara kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin-mesin 

pabrik, dan instrumen musik. Dampak pencemaran suara menimbulkan efek 

psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara lain, meningkatkan detak jantung, 

penurunan pendengaran karena kebisingan (noise induced hearing daaged), susah 

tidur, meningkatkan tekanan darah, dan dapat menimbulkan stres. 

2.3.6. Degradasi Lahan 

Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap 

kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat 
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pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memerhatikan keseimbangan 

lingkungan. Bentuk degradasi lahan, misalnya lahan kritis, kerusakan ekosistem 

laut, dan kerusakan hutan. 

1) Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang berpindah ataupun karena 

eksploitasi penambangan yang besar-besaran. 

2) Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk eksploitasi hasil-hasil laut 

secara besar-besaran, misalnya menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, 

penggunaan bom, atau menggunakan racun untuk menangkap ikan atau terumbu 

karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga 

kekayaan ikan dan hewan laut lain di suatu daerah dapat berkurang. 

3) Kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara lain, 

karena penebangan pohon secara besar-besaran, kebakaran hutan, dan praktik 

peladangan berpindah. Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan, misalnya 

punahnya habitat hewan dan tumbuhan, keringnya mata air, serta dapat 

menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor. 

2.4. Usaha-Usaha Pelestarian Lingkungan Hidup 

Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita 

sebagai manusia. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya 

merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum 

bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan 
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lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang no 23 tahun 1997 tentang lingkungan 

hidup bawasanya pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan 

asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 

dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup beberapa 

kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut, antara lain meliputi hal-hal 

berikut ini. 

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu tercapainya keselarasan, keserasian, dan 

keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;Terwujudnya manusia 

Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak 

melindungi dan membina lingkungan hidup; Terjaminnya kepentingan 

generasi masa kini dan generasi masa depan; Tercapainya kelestarian fungsi 

lingkungan hidup; Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara 

bijaksana;Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap 

dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

b. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11/SK/4/1985 tentang 

Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri. 

c.  Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GERAKAN MASYARAKAT ... ANITA NUR LAILIA



II-10 

 

d. Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. 

e. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan 

cara-cara berikut ini : Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan 

kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran 

air tidak tergenang; Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti 

diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan; 

Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta 

melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, 

sumber air kawasan pesisir/pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat 

terjaga; Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang 

ramah lingkungan; Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku 

para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) agar tidak mengeksploitasi 

hutan secara besar-besaran; penerapan green life style atau perubaahan pola 

hidup ramah lingkungan seperti  memanfaatkan barang-barang hasil daur 

ulang,menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, sert  menanam dan 

merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal(www.crayonpedia.org). 

2.4.5. Hak dan Kewajiban Peran Serta Masyarakat 

Dalam undang-undang no 23 tahun 1997 dikemukakan bawa setiap orang 

mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap 

orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk 

berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GERAKAN MASYARAKAT ... ANITA NUR LAILIA



II-11 

 

perundang-undangan yang berlaku, setiap orang berkewajiban memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan usaha 

dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat 

mengenai pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat mempunyai kesempatan 

yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. 

Hal itu dilakungan dengan cara diantaranya meningkatkan kemandirian, 

keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan 

kepeloporan masyarakat; menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk 

melakukan pengawasan sosial; memberikan saran pendapat; menyampaikan 

informasi dan/atau menyampaikan laporan. 

2.5. Gambaran Umum Kelurahan Gundih Surabaya 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan dengan 

sasaran warga masyarakatnya yang didalamnya terdapat pengelolaan lingkungan 

yang berbasiskan masyarakat. Gundih sendiri memiliki luas sekitar 80 Ha dengan 

beberapa ulasan terinci mengenai batas-batas wilayahnya sebagaiu berikut: 

2.5.5. Batas Wilayah Kelurahan: 

Wilayah Utara : Kel.Jepara 

Wilayah Selatan : Kel. Tembok Dukuh 

Wilayah Timur : Kel.Bubutan 

Wilayah Barat : Kel.Tembok Dukuh dan Kel Dupak 
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2.5.6. Sarana dan Prasarana Kelurahan: 

a. Transportasi : Bus,Lyn,Taksi,Becak 

b. Informasi dan Komunikasi: Perpustakaan Umum, Telepon 

c. Prasarana Air Bersi dan Komunikasi :PDAM,IPAL(Instalasi Pengelolaan Air 

Limbah) 

d. Prasarana dan Kondisi Irigasi : Tidak Ada 

e. Prasarana Peribadatan : Masjid, Mushalla,Gereja 

f. Prasarana dan Sarana Pendidikan :PAUD,KB,TK,SD,SLTA 

g. Prasarana dan Sarana Energi dan Penerangan : Listrik (PLN) 

h. Prasarana Hiburan dan Wisata : Taman 

i. Prasarana dan Sarana Kebersihan : Komposter Aerob, Komposter Komunal, 

Keranjang Takakura, Mesin Perajang Sampah, Bank Sampah, Gerobak 

Sampah 

j. Kelembagaan : Kantor Kelurahan Gundih, Perpustakaan Umum dari Badan 

Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya(Lembaga Pemerintah 

Desa/Kelurahan) 

PKK,LMD(Lembaga Musyawarah Desa), Karang Taruna, Lembaga 

Masyarakat Peduli Lingkungan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), 

Hukum Adat, dll. 

k. Lembaga Sosial Kemasyarakatan (Lembaga Perekonomian, Pendidikan, dll): 

Koperasi,TPA,PAUD 
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l. Peraturan Desa/Kelurahan terkait Lingkungan Hidup: Sosialisasi Pengelolaan 

Sampah, Pembentukanm Kader, Pembuatan Sarana dan Prasarana, Perawatan 

secara berkala 

m. Upaya Pengelolaan Sumber Daya Alam : Tidak Ada 

2.5.7. Keadaan Sosial Budaya Kelurahan Gundih Surabaya 

Tepatnya kelurahan  ini terletak di tengah Kota Surabaya dimana menjadi 

salah satu  tujuan wisata lingkungan. Sebagai percontohan kampung hijau yang 

telah berhasil mengelolah sampah, penerapan sanitasi air limbah sehingga layak 

dijadikan percontohan sebagai kampung dengan 1pengolahan lingkungan yang 

lengkap. Kelurahan Gundih memiliki jumlah penduduk sebanyak 32.172 dimana 

sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh dan wiraswasta, sisanya bekerja 

sebagai PNS, guru, dokter,POLRI,TNI, dan lainnya.  

Tabel 2.1. Kependudukan Kelurahan Gundih Kota Surabaya 

Uraian Jumlah 
Jumlah Banyaknya RW 

Banyaknya RT 
10 
83 

Penduduk Tetap 32.172 
Musiman 320 

Perceraian Islam 0 
Non Islam 0 

Perkawinan Islam 26 
 Non Islam 3 

Agama Islam 27654 
Kristen Protestan 2894 
Kristrn Katolik 1125 
Hindu 289 
Budha 193 

Pekerjaan TNI 13 
POLRI 193 
PNS/BUMN/BUMD 965 
Pedagang 6460 
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Pegawai Swasta 6325 
Dokter 29 
Guru/Dosen 386 
Wiraswasta 3865 
Buruh 3810 
Mahasiswa 2270 
Pelajar 5981 
Pejabat Tinggi Negara 0 
Lain-Lain 1492 

Purnawirawan TNI 39 

POLRI 103 

Pensiunan PNS/BUMN/BUMD 225 
Pendidikan Tidak Tamat SD 

SD 
450 
9647 

SMP 7074 
SMA 6110 
Akademi 1929 
D1 965 
D2 0 
D3 2251 
S1 3537 
S2 643 
S3 0 

Sumber: Data Kelurahan Gundih Surabaya Tahun 2013 

Sejak dulu, Gundih terkenal dengan keadaan  sosial yang kurang baik 

dimana masih rendahnya pengetahuan, masih banyaknya tindakan kriminal seperti 

pencurian, pemerasan, judi dan perbuatan buruk lainnya seperti minuman serta 

penggunaan narkotika. 

Akibat kondisi sosial yang masih dibilang minim pengetahuan, hal ini 

membawa pengaruh kepada kebiasaan atau pola hidup bersih di wilayah 

sekitarnya yang akhirnya menjadikan tempat tinggal mereka menjadi kumuh. 

Selain keterbatasan pengetahuan, adanya keterbatasan finansial juga menajadi 

penyebab utama dalam menjadikan lingkungannya tetap terlihat kumuh. Hal ini 
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diperjelas oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Gundih, 

Menurut Bpk.Sugiarto lingkungan di sekitar Kelurahan Gundih awalnya memang 

sangat erat dengan kriminalitas yang tinggi, 

masyarakatnya sendiri yang notabene masyarakat disana itu banyak yang 
judi, kriminalnya tinggi, ya nyabu, togel dan juga sosialnya kurang, 
masyarakat sana itu lo lo gue gue (informan 1). 

Kondisi sosial budaya di Kelurahan Gundih pada perkembangannya tidak 

serta merta berada pada kondisi stagnan yang hanya dikenal dengan kriminalitas 

dan kehidupan liar lainnya. Semenjak tahun 2004, upaya pembentukan kesadaran 

utamanya pada penciptaan lingkungan yang bebas dari kumuh, lingkugan yang 

berkelanjutan mulai tumbuh di Gundih. Tetapi tahun 2004 perencanaan 

masyarakatnya belum maksimal karena belum sampai pada tahap pelestarian 

lingkungan seperti mengurangi volume sampah dan menghemat air. Barulah 

setelah tahun 2007 awal sampai sekarang upaya pelestarian lingkungan itu mulai 

dijalankan. 

Dalam setiap rumah, pasti terdapat beberapa macam tanaman yang 

menghiasi sehingga membuat suasana terlihat rindang. Selain itu, untuk 

menyirami di setiap tanaman yang ada di sekitar pelataran rumah, masyarakat 

disini sudah menggunakan IPAL yaitu pengelolaan air limbah yang berasal dari 

limbah-limbah rumah tangga kemudian disaring dan bisa untuk membasahi 

tanaman. Tidak hanya itu, pengolahan sampah organik maupun anorganik telah 

terealisasikan di kampung ini yang kemudian didirikannya bank sampah. bank 

sampah ini yang kemudian menampung sampah-sampah yang bisa didaur ulang 

untuk dijadikan kerajinan ataupun pemanfaatan lainnya. 
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2.5.8. Penghargaan di Bidang Lingkungan 

Kelurahan Gundih merupakan salah satu diantara beberapa kelurahan di 

Surabaya yang telah menjalankan program pembenahan lingkungan. Penerapan 

pola sadar lingkungan yang disosialisasikan kepada masyarakat berangsur-angsur 

mengalami peningkatan menuju lingkungan yang nyaman. Penerapan yang 

dilakukan adalah dengan memberikan wawasan serta pelatihan terhadap 

masyarakat di sekitar. Melalui pembenahan lingkungan yang diawali oleh tokoh 

masyarakat setempat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat sekitar serta 

pembekalan-pembekalan dari luar. Pembekalan tersebut berupa pendampingan, 

motivator yang berasal dari kader-kader lingkungan maupun paguyuban 

lingkungan.  

Keberhasilan masyarakat di Gundih dalam upaya pembenahan lingkungan 

dibuktikan dengan dijadikannya Kelurahan Gundih sebagai kampung wisata 

tengah  kota yang menjadi salah satu percontohan kampung hijau. Upaya-upaya 

pembenahan lingkungan telah terbukti dengan perubahan yang berangsur-angsur 

mengalami perbaikan dimana kampung yang dulunya kotor, kumuh, serta keadaan 

masyarakat yang acuh tak acuh menjadi sebuah kampung yang hijau, bersih, sehat 

dan Indah.  

Sejak tahun 2004, pola kesadaran lingkungan pada awal mulanya tidak 

langsung dapat direspon masyarakat, tatapi dengan adanya pendekatan-

pendekatan pengurus kampung maupun toko masyarakat akhirnya mulai ada 

motivasi.  Tahapan demi tahapan dilakukan mulai dari pembinaan masyarakat, 
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melalui pembentukan kader lingkungan, pendampingan oleh motivator 

lingkungan sehingga akhirnya kampung ini dapat menjadi salah satu tujuan wisata 

lingkungan di Surabaya. 

Dalam perkembangannya, hampir 100 kunjungan maupun studi banding 

dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara yang datang di Kelurahan 

Gundih untuk melihat proses maupun usaha yang dilakukan masyarakat dalam 

gerakan pembenahan lingkungan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sugiarto 

selaku tokoh masyarakat yang menjadi penggerak utama masyarakat di sekitar 

Kelurahan Gundih. Menurutnya, seringkali kunjungan datang dari luar negeri 

maupun lintas Indonesia yang datang kesana. 

Sampai saat ini kampung Gundih meraih gelar penghargaan sebagai 

kampung terbersih untuk kategori Best Of The Best Surabaya Berwarna Bunga 

2010. Kelurahan Gundih pada salah satu wilayahnya juga ditetapkan sebagai 

kawasan  Indonesia bersih dimana kondisi perkampungan yang dulunya kotor dan 

kumuh berubah menjadi kampung hijau dengan segudang pemanfaatan yang 

ramah lingkungan. 
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Gambar 2.1. Kondisi Perkampungan di Kelurahan Gundih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELURAHAN GUNDIH RW VII - MARGODADI 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GERAKAN MASYARAKAT ... ANITA NUR LAILIA



II-19 

 

 

 
Gambar 2.2. Kondisi Kelurahan Gundih sebelum dan sesudah pembenahan 

lingkungan 

 

 Kelurahan GUNDIH RW X 
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BAB III 

GERAKAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

 
Dalam bab ini akan dilakukan penyajian data yang telah diperoleh peneliti 

dari lapangan sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

diajukan oleh peneliti. Analisis dan interpretasi data dilakukan berdasarkan 

rumusan masalah mengenai strategi masyarakat dalam menciptakan kampung 

hijau, Bagaimana strategi komunitas ini dapat mempengaruhi pola hidup bersih 

pada lingkungan sekitarnya maupun di luar lingkungannya. Dalam hal ini 

pertama, peneliti akan menjelaskan strategi masyarakat Gundih terhadap 

pelestarian lingkungan hidup dilihat dari perspektif gerakan sosial baru merujuk 

pada awal munculnya gerakan lingkungan di Gundih. Kedua,  peneliti 

menjelaskan mengenai upaya-upaya masyarakat di Gundih dalam menciptakan 

kampung hijau serta usaha untuk perubahan pola hidup ramah lingkungan yang 

dilakukan hingga saat ini. 

Data yang telah diperoleh di lapangan disajikan dalam bab ini dengan 

mencantumkan beberapa cuplikan dari hasil wawancara oleh peneliti yang 

mempertegas jawaban dari rumusan masalah yang ada, serta pencantuman data 

sekunder sebagai alat kelengkapannya. Selanjutnya, data mengenai awal mula 

gerakan lingkungan di Kelurahan Gundih yaitu tepatnya di Kampung Margorukun 

ini didapat dari salah satu wawancara kepada tokoh masyarakat yang memiliki 

andil besar dalam proses pengelolaan kampung hijau. Selain itu untuk mendukung 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GERAKAN MASYARAKAT ... ANITA NUR LAILIA



III-2 

 

kevalidan data juga dilakukan wawancara kepada informan yang juga mengetahui 

awal mula dari perkembangan Kampung Margorukun. Kampung Margorukun 

hingga saat ini menurut masyarakat dan menurut Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan juga dilihat dari beberapa berita di media elektronik kampung ini 

merupakan kampung yang memiliki antusias tinggi dalam pengolahan lingkungan 

dan dalam hal ini kampung ini menjadi kampung terbaik di Surabaya dalam 

pelestarian di lingkungan di wilayah kampungnya. Selain itu kampung ini 

memiliki program kampung wisata tengah kota yang akhirnya mengharumkan 

nama Surabaya. Beberapa kunjungan wisata ada di kampung ini salah satunya 

karena adanya inisiatif warganya untuk menjadikan kampung ini menjadi 

kawasan wisata lingkungan.   

3.1. Strategi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dilihat dari 

Perspektif Gerakan Sosial Baru 

Penerapan green life style atau perubahan pola hidup ramah lingkungan 

seperti  memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menghemat penggunaan 

listrik, air, dan BBM, serta  menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan 

rumah tinggal merupakan usaha untuk melestarikan lingkungan.  Hal itu sama 

dengan menciptakan kampung hijau dimana hal itu dilakukan dengan cara 

diantaranya pengelolaan sampah secara mandiri, konservasi air, penghijauan 

kampung, serta komponen yang mendukung terciptanya kampung hijau. Menurut 

Global Ecovillage Network  (1994) penting dalam mewujudkan kampung hijau 

juga ditunjukkan dengan adanya perilaku ramah lingkungan yaitu pada 

penggunaan air secara hemat, pengelolaan air hujan, teknologi hijau, penghematan 
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sumber energi, serta penghijauan. Dalam mewujudkan kampung hijau adalah 

dibutuhkannya upaya masyarakat secara otomatis berpengaruh besar dalam 

terciptanya kampung hijau serta stakeholder terkait yaitu pemerintah, swasta dan 

organisasi lingkungan yang akan mendukung perkembangan kampung hijau1. 

Aksi kolektif masyarakat dalam konteks ini berlatarbelakang  pada 

permasalahan kebersihan yang belum terselesaikan di Gundih dan adanya budaya 

masyarakat yang cenderung tidak ramah lingkungan. Hal ini kemudian 

menjadikan stimulus masyarakat Gundih untuk bergerak membenahi lingkungan. 

Kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan sejak awal memang belum 

tertanam di Kelurahan Gundih dikarenakan kondisi sosial yang cenderung antipati 

terhadap lingkungan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya kultur masyarakat 

yang sudah terbiasa dengan keadaan sekitar yang tidak ramah lingkungan mulai 

dari hal kebersihan lingkungan, pemborosan penggunaan air, perlakuan terhadap 

sampah dan lainnya. Adanya latar belakang ini kemudian memunculkan sebuah 

inisiatif untuk merubah kondisi perkampungan kumuh sebagai kampung yang 

memiliki tanggung jawab atas pelestarian lingkungan. Strategi yang dilakukan 

awalnya tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, namun lebih pada 

upaya penyadaran akan pentingnya kebersihan untuk menjaga kesehatan. Pada 

perkembangan selanjutnya, upaya yang dilakukan tidak hanya pada konteks 

pentingnya kebersihan melainkan upaya menjaga dan melestarikan lingkungan.  

                                                           
1Ayu Puspita, 2013. Analisis Upaya Masyarakat dalam Mewujudkan Kampung Hijau. 
Diakses 2 Juni 2014, dikutip dari 
http://eprints.undip.ac.id/41852/1/ASTRINI_AYU_PUSPITA.pdf  
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Dengan adanya kondisi yang mencerminkan ketidakramahan terhadap 

lingkungan tersebut, kemudian menginisiatif tokoh masyarakat yang berusaha 

mempengaruhi pola hidup masyarakat di Gundih untuk lebih hidup bersih dan 

ramah lingkungan. Tokoh masyarakat ini dipilih oleh masyarakat di Gundih yang 

dipercaya sebagai ketua RT. Menurut informan(2) peran besar Sugiarto dalam 

menggerakkan masyarakat sekitar kampung tidak lepas karena kedekatan serta 

upayanya untuk memberikan bantuan ide kepada masyarakat sekitar Gundih, 

Awal mula yang berperan besar itu pak haji sugiarto dulu ketua RT 
wakilnya pak Fauzan. Dulu kampungnya ga gini mbak, kumuh jorok 
banyak jemuran diluar didepan ruma ga ada tanaman. nah kebetulan pak 
fauzan sama pak sugiarto waktu itu mau menjadi pengurus rt asal 
peraturan yang mereka buat ditaati oleh warga. Pak  sugiarto jabat RT 
mulai tahun 2007 sampai taun 2010 pertengahan terus mulai pak fauzan 
taun 2010 ketuanya, sekarang pak lasidi. 

Sugiarto menjadi pemimpin dan mengkoordinasi dalam gerakan 

pelestarian lingkungan di Gundih dengan melakukan pendekatan pada masing-

masing individu di kampungnya. Tokoh utamanya menjadi contoh dalam bersikap 

dan melakukan perubahan di Kelurahan Gundih. Dari sini pemimpin gerakan 

melihat upaya-upaya untuk melakukan pelestarian lingkungan adalah berasal dari 

media masa maupun media elektronik yang menyuarakan isu-isu tentang 

pelestarian lingkungan. Inovasi yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan 

lingkungan berkembang ketika isu global mengenai dampak terhadap 

permasalahan lingkungan yang ada di berbagai media menjadi dorongan untuk 

terjun ke masyarakat melalui beragam cara diantaranya melalui kesepakatan 

bersama, musyawarah tiap bulan sekali, pembagian kerja untuk pengelolaan 

lingkungan, ikut serta dalam lomba kampung hijau, serta sosialisasi pada 
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masyarakat luar mengenai pengelolaan lingkungan. Menurut informan(1) Gundih 

dulunya merupakan kampung yang kumuh serta rawan kriminal, 

Pertama pendekatan kepada masyarakat, diberi wawasan mereka apa 
yang kita tahu kita beri tahu. Namanya seorang leader kita harus kuat 
mental, jadi awalnya gundih itu dulu termasuk kampung plat merah di 
hadapan para hukum karena disana itu banyak narkoba, togel. Dan 
himbau kepada masyarakat. karena penghasil sampah itu dari kita, bukan 
dari pemerintah.  

 Berangkat dari upaya merubah pola hidup bersih kemudian tokoh ini 

berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat akan pentingnya 

kebersihan. Pendekatan itu dilakukan dengan bentuk empati terhadap individu 

yang mengalami kesulitan finansial sehingga dari situ kemudian muncul rasa 

solidaritas. Kemudian tokoh ini berusaha melakukan sosialisasi hidup bersih 

kepada masyarakat. Bentuk-bentuk sosialisasi, musyawarah bersama, dan 

akhirnya pada sosialisasi kepada masyarakat lain untuk ikut serta dalam 

pelestarian lingkungan menjadi agenda yang kemudian mengarah pada 

keberlanjutan lingkungan.  

Aksi kolektif masyarakat di Gundih dalam hal ini mengarah pada gerakan 

sosial dimana aksi mereka bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Menurut 

Robert Mirsel (2004) Gerakan sosial didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan 

dan tindakan yang tak terlembaga (noninstitusionalized) yang dilakukan oleh 

sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam sebuah 

masyarakat. Tindakan-tindakan tak terlembaga (noninstitusionalized) 

mengandung makna bahwa mereka tidak diakui sebagai sesuatu yang berlaku 

umum secara luas dan sah  di dalam sebuah masyarakat. Akan tetapi, diantara para 
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pengikut dan pendukung sebuah gerakan kemasyarakatan, keyakinan dan praktek-

praktek ini didefinisikan secara positif. Adanya sebuah konsensus merupakan 

salah satu dari sejumlah karakteristik yang membuat sebuah gerakan berbeda dari 

pelaku penyimpangan dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya seperti 

kerusuhan2.  

Di Gundih, upaya untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dilakukan 

dengan tindakan tidak terlembaga. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan 

masyarakat dimana mereka terdiri atas sekelompok orang yang berupaya 

melakukan perubahan sosial untuk memajukan kondisi lingkungan di sekitar 

mereka yaitu terhadap upaya perubahan kultur masyarakat agar lebih menjaga 

kebersihan dan ramah lingkungan dan mereka tidak memiliki struktur organisasi 

yang jelas. Struktur organisasi baru dibentuk kemudian setelah adanya 

kesepakatan bersama masyarakat dimana mereka menyamakan tujuan yaitu untuk 

melestarikan lingkungan di komunitas mereka. Demikian dijelaskan informan (1), 

Jadi saya coba membuat program yang pertama kesehatan yaitu bersih. 
Karena bersih itu luas ya. Karena mereka biasanya kalo nyuci, jemur 
pakaian di luar depan rumah, anak-anaknya kalo pipis di luar , nah itu 
saya coba untuk memberikan surat kesepakatan bersama-sama warga.  

 Kegiatan mereka dalam pengelolaan lingkungan mulanya menjadi hal yang 

kurang diminati di masyarakat sekitarnya karena pola pikir mereka cenderung 

tidak memperhatikan lingkungan. Namun pada perkembangannya, adanya 

pendekatan terhadap masing-masing individu untuk memulai kesadaran akan 

hidup bersih dan ramah lingkungan berimplikasi positif pada kesadaran 

                                                           
2
 Robert Mirsel, Teori Pergerakan Sosial (Jakarta: Resist Book, 2004), hlm.7. 
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masyarakat. Hal ini menyebabkan partisipan dalam gerakan tersebut aktif dalam 

kegiatan yang dilakukan di kampung mereka. Pendekatan itu menurut informan 

(2) mulanya dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan 

pentingnya hidup bersih serta memberikan contoh kepada masyarakat sekitar di 

Gundih, 

sama pak Sugiarto itu dibentuk per dasawisma satu dasawisma ada ketua 
1 dan 2 itu satu dasawisma membawahi 15 sampe 20 KK. Maksudnya 
membawahi itu mbak ketuanya saling mengingatkan ke anggotanya 
tentang kebersihan, terus menanam tanaman ini ini biar kampungnya gak 
gersang biar gak kumuh. 

Selain itu tujuan mereka pada masing-masing individu sangatlah berbeda, 

tetapi pada intinya tujuan yang dibangun bersama adalah pada upaya pengubahan 

kultur masyarakatnya untuk lebih menjaga dan peduli terhadap lingkungannya. 

Perbedaan tujuan ini dapat dilihat ketika mereka berkumpul dan bermusyawarah. 

Pemimpin dalam gerakan ini lebih melakukan pendekatan personal yang 

sebenarnya memiliki maksud untuk jangka panjang yaitu membangun kesadaran 

masyarakat di sekitarnya untuk lebih menjaga kesehatan, kebersihan dan akhirnya 

pada upaya pelestarian lingkungan. Menurut informan(2) tujuan utama adalah 

untuk mengubah kampung yang kumuh menjadi bersih, 

ini memang awal mulanya menginginkakn kampung ini maju, kampung judi 
adu doro, identik juga di depan rel banyak orang nakal, kampungnya kumuh 
kotor. Itu tujuan pertama RT gitu pak sugiarto 

 Sedangkan masyarakat sekitar lebih melihat pada aspek keuntungan untuk 

bergabung dalam suatu forum dimana ketika tidak berkumpul dalam forum itu 

maka akan mendapatkan keterasingan dari administrasi kampung. 
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Kita buat kesepakatan disitu ada poin-poinnya mbak, kalo mereka tidak 
menyetujui mungkin saya sebagai RT juga bisa mempersulit untuk 
pengurusan. Kan ini kesepakatan juga untuk memajukan kampung (informan 
1) 

 Meskipun tujuan mereka dalam berorganisasi di kampung berbeda, tetapi 

pembuatan nota kesepakatan bersama menjadikan masyarakat di Gundih memiliki 

tujuan yang sama untuk menjaga kebersihan serta kelestarian di kampung mereka. 

Dalam hal ini tokoh masyarakat berhasil menggerakkan masyarakat di Gundih 

untuk lebih peduli terhadap lingkungan mereka. Gerakan mereka merujuk pada 

gerakan kultural dimana upaya-upaya mereka merujuk pada permasalahan 

lingkungan di kampung mereka. 

Salah satu karakteristik gerakan sosial baru berusaha mengubah paradigma 

Marxis tentang konflik kelas. Selama ini Marxisme melihat semua  bentuk 

perjuangan adalah bentuk perjuangan kelas. GSB umumnya mengembangkan 

aksi-aksi dari akar rumput, gerakan mikro dari kelompok-kelompok kecil, 

membidik isu-isu lokal.  Aksi kolektif yang dilakukan di Gundih untuk 

melestarikan lingkungannya dapat dikategorikan dan dilihat dari perspektif 

gerakan sosial baru. Isu yang diangkat adalah tidak berbasis pada kelas seperti 

pada aliran Marxis pada gerakan sosial lama. Mereka tidak menyuarakan isu-isu 

seputar kelas seperti penentangan terhadap kapitalisme. Aksi kolektif di Gundih 

sebagai sebuah aksi di tingkat akar rumput, berbasis pada penyelesaian masalah 

lingkungan yang ada dalam komunitasnya.  Permasalahan yang diangkat adalah 

mulai dari masalah kebersihan, masalah sampah, masalah penghematan air. 

Gerakan ini mengusung isu perubahan kultural di masyarakat yang mengharuskan 

perilaku ramah lingkungan dan gerakan ini termasuk dalam gerakan sosial baru. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GERAKAN MASYARAKAT ... ANITA NUR LAILIA



III-9 

 

Dalam studi gerakan sosial baru, di dalamnya terdapat gerakan lingkungan 

yaitu mengubah kultur masyarakat untuk pelestarian lingkungan. Gerakan 

lingkungan di Gundih memiliki karakteristik yang berbeda dari gerakan 

lingkungan lainnya yang umumnya berupaya menyelaraskan kembali dan menata 

kembali hubungan antara negara, masyarakat dan ekonomi, serta menciptakan 

ruang publik untuk mengembangkan wacana demokratis tentang otonomi dan 

kebebasan individu serta  nilai-nilai universal pergerakan lingkungan untuk 

keberlanjutan masa depan dimana penyebab utama kerusakan lingkungan adalah 

oleh kebijakan pemerintah serta peran besar perusahaan swasta. Misalnya pada 

gerakan aksi civil society seperti gerakan LSM Lingkungan yang 

memperjuangkan hak-hak atas pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan 

yang merusak lingkungan. Misalnya saja pada aksi gerakan WALHI yang 

menyerukan kepentingan atas lingkungan hidup untuk keberlanjutan masa depan 

dan mereka telah menetapkan bahwasanya akar permasalahan dari kerusakan 

lingkungan berasal dari kaum kapitalis,  

Sistem produksi kapitalistik pada akhirnya tidak menjamin keberlanjutan 
kehidupan rakyat.  Pengerukan sumberdaya alam secara besar-besaran 
telah menghancurkan sistem produksi  dan reproduksi sosial rakyat. 
Kehidupan berkelanjutan terjadi bila sistem produksi berbasis pada 
kebutuhan rakyat bukan pada kerakusan beberapa gelintir orang. 
Perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi hanya menguntungkan segelintir 
pemiliknya tetapi dikontrol dan dikendalikan oleh orang-orang yang 
bekerja pada perusahaan itu. Pasar tidak lagi mendikte apa harus 
diproduksi, akan tetapi rakyat kebanyakanlah yang merencanakan dan 
menentukan apa yang akan diproduksi3. 

Gerakan lingkungan di Gundih lebih bersifat sebagai penyelesaian 

permasalahan lingkungan di komunitas mereka sendiri. Mereka umumnya lebih 
                                                           
3 WALHI, diakses 2 Juni 2014. dikutip dari http://www.walhi.or.id/tentang-kami/nilai-
nilai-walhi  
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menyadari bahwa akar permasalahan lingkungan dan penghasil limbah sampah 

adalah berasal dari mereka dan adanya keharusan pada diri mereka untuk 

mengubah pola hidup dengan upaya pelestarian lingkungan salah satunya dengan 

pengelolahan sampah. 

karena penghasil sampah itu dari kita, bukan dari pemerintah. Saya 
terpancing dari yang namanya pemanasan global. Di wilayah kami 
sosialnya kurang, peradabanya kurang, jadi kita beri wawasan mereka 
agar tidak ada gab. Kami coba sosialnya dulu, karena tanpa sosialnya ga 
ada memberikan wawasan ga bisa masuk. 

Melihat strategi mereka dalam pelestarian lingkungan, perilaku mereka 

terhadap lingkungannya mulai dari menjaga kebersihan, perlakuan terhadap 

sampah, penghematan penggunaan air yang kesemuanya membawa pengaruh bagi 

keberlanjutan lingkungan adalah merupakan gerakan lingkungan. Seperti yang 

dinyatakan Adam Fagan (2004) bahwa gerakan lingkungan (environmental 

movement) berkaitan dengan reformasi kultural kepada pemahaman masyarakat 

atas hidup dan kehidupan bersama. Gerakan lingkungan menurutnya lebih 

dipandang sebagai gerakan politis-kultural untuk menyelesaikan problem-problem 

lingkungan seperti polusi, kekeringan, dan pemborosan penggunaan air bersih. 

Hal ini menunjuk pada pentingnya kesadaran atas lingkungan hidup dimana 

masyarakat perlu perlu bersinergi satu sama lain untuk kepentingan penguatan 

kesadaran bersama atas pentingnya lingkungan dimaksud4. 

Mulanya keberadaan mereka terhadap upaya pembenahan lingkungan adalah 

karena pentingnya kebersihan karena kesehatan adalah utamanya terletak pada 

                                                           
4
 Muzakky, Gerakan Sekali Bilas, diakses 5 April 2014. dikutip dari 

http://eprints.uinsby.ac.id/72/1/Gerakan%20Sekali%20Bilas,%20Muzakki,%20Maret%20
2010.pdf 
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kebersihan.  Permasalahan sampah kemudian akan menjadi masalah yang polemik 

di masa yang akan datang dan pentingnya upaya dimulai sejak saat ini untuk 

keberlanjutan masa depan.  

saya pengen anak saya bisa menjaga kesehatan. Disitu saya mulai bersih 
dulu biar sehat. Kedua yah biar kampungnya rapi dikasih tanaman, mulai 
bersih dari sampah. supaya nanti saya degan anak cucu saya tidak disalahkan 
nantinya untuk menjaga lingkungan ini. Sehat itu mahal harganya, kalo 
sampah banyak gotnya buntu. Dulu satu gang pertamanya, pas ikut program 
itu saya datangkan 

 

Menurut Dr. Ton Dietz  kelompok ini termasuk dalam kategori eco fasicm 5 

(fasis lingkungan) dimana kelompok ini menurutnya lebih memperjuangkan 

lingkungan berdasarkan kesadaran atas pentingnya menjaga lingkungan itu 

sendiri. Menjaga kelestarian lingkungan menurut kelompok ini  merupakan salah 

satu isu strategis yang diperhatikan oleh semua orang. Upaya ini dilakukan oleh 

masyarakat Gundih mulanya untuk kebersihan kampung yang kemudian 

berkembang untuk keberlanjutan kampung dengan ikut andil dalam melestarikan 

lingkungan hidup di ranah rumah tangga. Upaya-upaya tersebut diantaranya 

dilakukan dengan mendaur ulang sampah, penghematan air dan sosialisasi kepada 

masyarakat lain akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. 

Gerakan ini juga termasuk dalam kategori public environmentalist6, yaitu 

para warga khalayak ramai yang berusaha memperbaiki kondisi lingkungan 

sekitar, langsung lewat tindakan dan sikap mereka masing-masing. Berbeda 

                                                           
5 Ton Dietz, Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam (Yogyakarta: Insist Press dan 
Pustaka Pelajar, 1998) 
6
 George Junus Aditjondro, Pola-Pola Gerakan Lingkungan: Refleksi Untuk 

Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 
hlm. 149. 
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dengan gerakan lingkungan WALHI, WALHI termasuk dalam kategori gerakan 

lingkungan yang bergerak melalui organisasi-organisasi yang khusus didirikan 

untuk berusaha memperbaiki lingkungan hidup, yang kadang sampai melintasi 

batas negara atau disebut sebagai organized environmentalist. 

3.2. Keterlibatan Stakeholder dalam Gerakan Lingkungan Masyarakat 

Adanya stakehoder dengan berbagai kepentingan membuat gerakan 

lingkungan menjadi terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas. Hal ini tidak 

lepas dari pengaruh berbagai pihak terutama masyarakat setempat yang memiliki 

andilk besar, pemerintah sebagai penyedia dan wadah, serta swasta yang bertugas 

memberikan CSR nya untuk program lingkungannya. 

Pelaksanaan sampah rupanya membawa pengaruh tersendiri bagi stakeholder 

untuk lebih menjaga kebersihan di kota. Hal ini kemudian menjadi latar belakang 

dibentuknya lomba Green and Clean yang digagas pemerintah dan swasta untuk 

bekerjasama menyatukan visi mereka dalam mengurangi volume sampah. pada 

awal tahun 2002, permasalahan sampah menjadi topik yang booming menjadi 

perbincangan para elit pemerintah maupun swasta dikarenakan adanya penutupan 

oleh masyarakat di tempat pembuangan akhir. Serentak dengan kejadian tersebut, 

swasta dan pemerintah menyusun strategi untuk mengadakan event tahunan yang 

disebut dengan Green and Clean. Kegiatan ini bersifat mengajak masyarakat 

untuk lebih memperhatikan lingkungan terutama pada kebersihan kampung 

dengan cara memberikan penyuluhan mengenai memilahan sampah dan 

penghijauan kampung.  
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Upaya yang dilakukan pemerintah ini membawa dampak sendiri kepada 

masyarakat yang nantinya dalam penelitian ini peran pemerintah dalam gerakan 

kampung hijau menjadi penting karena salah satu stimulus penggerak masyarakat 

di kampung untuk melestarikan lingkungannya adalah akibat dari adanya lomba 

Green and Clean yang menyebabkan antusias tinggi karena hadiah bisa dibilang 

menggiurkan untuk setiap kampung. 

3.3. Upaya-Upaya Masyarakat dalam Menciptakan Kampung Hijau 

Dalam menciptakan kampung hijau di Gundih, berbagai upaya dilakukan 

untuk melestarikan lingkungan mulai dari awal sebelum aksi kolektif masyarakat 

untuk melestarikan lingkungan hingga saat ini. Hal ini merujuk pada upaya untuk 

mencapai tujuan yaitu pada penciptaan kampung hijau yang dilakukan hingga saat 

ini. 

3.3.1.  Konsensus Bersama Melalui Pembuatan Nota Kesepakatan 

Kampung Gundih merupakan salah satu kelurahan di Kota Surabaya. 

Sekitar tahun 1990-an, Kampung Gundih ini dikenal sebagai ”kawasan merah” 

atau kawasan preman yang setiap pemandangan terarah hanya pada kriminalitas 

yang tinggi serta keterpurukan masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan 

ketidakpedulian akan lingkungan. Citra negatif inilah yang kemudian membuat 

berbagai upaya penyadaran terhadap masyarakatnya dilakukan secara swadaya.  

Mulanya, kampung ini memang tidak meletakkan kepentingannya pada 

keberlanjutan lingkungan di masa depan. Mereka hanya memfokuskan pada 

upaya-upaya penyadaran sosial kepada masyarakat mengenai kebersihan karena 

salah satu aspek yang menunjang kesehatan adalah kebersihan itu sendiri. Dimulai 
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pada sekitar awal tahun 2004 di Kelurahan Gundih namun belum terlihat hasil 

yang maksimal. Barulah tahun 2007 di Kelurahan Gundih tepatnya di Kampung 

Margorukun mulai membenahi lingkungannya secara terprogram. Pada 

pengangkatan ketua dan wakil ketua RT setempat dimana kemudian menyusun 

strategi bagaimana mereka untuk memajukan kampung. Hal itu dilakukan dengan 

upaya-upaya pendekatan kepada individu-individu oleh tokoh setempat. 

Untuk membenahi lingkungannya, mulanya tokoh setempat berniat 

mengajak masyarakat untuk mengenal mengenai kebersihan serta norma-norma 

yang harus dijaga. Hal pertama yang dilakukan perjanjian atau kesepakatan 

bersama perihal norma-norma yang harus ditaati.  Norma itu disepakati oleh 

masyarakat karena ada beberapa alasan dikarenakan jika tidak mengikuti norma 

tersebut maka individu tersebut akan tereksklusi dari komunitas warga setempat 

misalnya kesulitan dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan tanda 

tangan RT setempat. Kesepakatan tersebut berisi 11 item, diantaranya 

memberikan batasan maksimal 10 menit bagi parkir sepeda motor, becak atau 

gerobak di sepanjang gang kampung, kecuali tamu, tidak boleh mencuci dan 

menjemur pakaian di luar rumah, dll. Hal ini dinyatakan oleh informan(1), 

Jadi saya coba membuat program yang pertama kesehatan yaitu bersih. 
Karena bersih itu luas ya. Karena mereka biasanya kalo nyuci, jemur 
pakaian di luar depan rumah, anak-anaknya kalo pipis di luar , nah itu 
saya coba untuk memberikan surat kesepakatan bersama-sama warga. 

Ketika peraturan itu telah disepakati warga, maka tidak ada lagi 

pemandangan yang dulunya kotor, kumuh dan jorok di area kampung. Akhirnya 

mereka pun mulai berbenah untuk menanam tanaman di setiap rumah tinggal 
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mereka. Kebijakan-kebijakan untuk menjaga lingkungan pun dibuat dan 

disepakati bersama untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari.  

Awalnya sulit dilakukan, tetapi karena adanya pendekatan kepada masing-

masing individu kemudian strategi ini dapat berhasil. Dalam setiap bulan sekali 

masyarakat berkumpul menyatakan opini dan pendapat mereka untuk 

pengembangan kampung selanjutnya. Dibagi pada beberapa divisi salah satu 

divisi yang ditonjolkan adalan divisi lingkungan. Mulanya dibentuk dasawisma 

dimana setiap dasawisma terdiri dari dua ketua dan wakil yang membawahi 10 

Kepala Keluarga. Total keseluruhan berjumlah 14 dasawisma dan pada divisi 

lingkungan ini mereka bertugas memberikan contoh seperti penanaman tanaman 

di depan rumah dan menjaga kebersihan setempat. Efektif setelah disusunnya 

strategi tersebut masing-masing rumah akhirnya mengikuti pola hidup yang 

dicontohnya oleh ketua dan wakil dasawisma. Seperti yang dikemukakan oleh 

informan (2) bahwa peran besar dalam meningkatkan kesadaran warganya berasal 

dari ketua RT setempat, 

Awal mula yang berperan besar itu pak haji sugiarto dulu ketua RT 
wakilnya pak Fauzan. Dulu kampungnya ga gini mbak, kumuh jorok 
banyak jemuran diluar didepan ruma ga ada tanaman. nah kebetulan pak 
fauzan sama pak sugiarto waktu itu mau menjadi pengurus rt asal 
peraturan yang mereka buat ditaati oleh warga. Pak  sugiarto jabat RT 
mulai tahun 2007 sampai taun 2010 pertengahan terus mulai pak fauzan 
taun 2010 ketuanya, sekarang pak lasidi. 

Upaya ini kemudian membuahkan hasil, awalnya kampung ini kumuh dan 

belum memiliki keinginan untuk memperbaiki lingkungannya. Upaya-upaya 

kerjasama dan musyawarah yang dilakukan setiap bulan serta adanya pendekatan 
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kepada masing-masing individu perlahan menyadarkan masyarakat untuk 

memperbaiki kualitas lingkungannya. 

Kesepakatan ini berlanjut sampai sekarang dimana mereka menyetujui 

norma-norma yang ada dalam kesepakatan yang dibuat bersama masyarakat 

sehingga sampai saat ini kampung Gundih berhasil membenahi lingkungannya. 
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Gambar 3.1. Hasil Kesepakatan Bersama Masyarakat Gundih, Margorukun 
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3.3.2.  Upaya Pendaur Ulangan Sampah  

Sampah menurut masyarakat di Gundih adalah bagian dari upaya untuk 

menjaga kebersihan yang merupakan akar dari kesehatan, menurut informan(1) 

penting untuk menjaga dan memelihara kesehatan, 

Kebersihan itu menurut adalah sebagian dari iman, bersih dari kita 
sendiri. saya pengen anak saya bisa menjaga kesehatan. Disitu saya mulai 
bersih dulu biat sehat. Kedua yah biar kampungnya rapi dikasih tanaman, 
mulai bersih dari sampah. supaya nanti saya dnegan anak cucu saya tidak 
disalahkan nantinya untuk menjaga lingkungan ini. Sehat itu mahal 
harganya, kalo smpah bnanyak gotnya buntu. Dulu satu gang pertamanya, 
pas ikut program itu saya datangkan 

Upaya pendaur ulangan sampah mulanya dikarenakan adanya nota 

kesepakatan yang telah dibuat mengharuskan untuk menjaga kebersihan salah 

satunya bersih dari sampah. Upaya pendaurulangan sampah kemudian mereka 

kembangkan lagi dengan keikutsertaan mereka pada lomba Merdeka dari Sampah 

yang digagas Pemerintah Surabaya tahun 2008.  

Pemilihan sampah dilakukan dengan cara pemulungan oleh masyarakat. 

Sampah dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda sesuai dengan jenisnya. 

Sampah kering dimasukkan ke dalam kantong sampah anorganik dan sampah 

basah dimasukkan ke dalam komposter dimana alat ini berfungsi untuk mengubah 

sampah menjadi pupuk. Sampah yang telah terkumpul kemudian disetorkan pada 

bank sampah yang sudah disediakan. Setelah itu terkumpulnya sampah akan 

dikumpulkan ke pengepul setempat atau dijual kepada bank sampah bina mandiri 

yang bekerjasama dengan instansi pemerintah. Hal ini dinyatakan oleh 

informan(2), 
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Kita kasih glangsing 1 setiap KK disini kita ada pertemuan PKK arisan 
setiap 2 minggu dalam satu bulan. Nannti sampahnya disetorkan ke Bank 
sampah rukun karya di depan gang ini mbak beklerjasama dengan bina 
mandiri pengepul bank sampah di seluruh surabaya. kalo ga ke bina 
mandiri kita jual ke bank sampah ini ada di gundih deket pasar itu mbak 
pengepul namanya mbak nini 

Dalam tiap sepekan sekali khususnya hari minggu, di masing-masing 

dasawisma juga melakukan proses pengolahan sampah. Seluruh sampah rumah 

tangga dipilah oleh anggota dasawisma. Lantas ditimbang dan dijual ke pengepul 

sampah. Pengurangan volume sampah itu dilakukan dengan pemisahan sampah 

kering dan sampah basah sebelum dimasukkan ke depo-depo pembuangan 

sampah. Selain pengurangan volume sampah, penambahan pemasukan dan 

memaksimalkan kinerja daur ulang sampah dilakukan dengan cara merubah 

sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Sampah yang tidak bisa 

didaurulang kemudian sengaja dibuat aneka kerajinan. Dengan kerajinan sampah 

ini, Gundih kini memiliki beragam inovasi diantaranya tas dari sampah, baju dari 

sampah serta aneka hiasan dari sampah yang lantas dijual dengan beragam harga.   

Kebijakan pemilahan dan pengolahan sampah di Kampung Gundih ini 

dilakukan secara baik oleh semua masyarakat. Sampah dipisahkan menjadi dua 

bagian yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik ini diolah oleh 

masyarakat menjadi pupuk. Sampah rumah tangga ini diolah pada komposter 

sederhana sehingga menjadi kompos dan digunakan untuk merawat tanaman yang 

ada di Kampung Gundih dan sebagian juga sudah mulai dipasarkan di Kota 

Surabaya. Sementara sampah anorganik ini diolah masyarakat menjadi hasil 

kerajinan yang sekarang bisa diekspor sampai ke Jepang. Hasil dari penjualan 
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kerajinan tersebut digunakan untuk menjaga lingkungan dan dimasukkan dalam 

kas kampung. 

 

 
Gambar 3.2. Alur Bank Sampah Gundih, Margorukun 
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3.3.3.  Upaya Penghematan Penggunaan Air 

Air merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia. 

Meskipun air merupakan sumberdaya yang dapat diperbarui, namun upaya 

menghemat air merupakan salah satu demi terjaganya kelestarian air. Di Gundih, 

selain dalam pengelolaan sampahnya juga mampu memanfaatkan sisa-sisa air 

buangan dari kegiatan mandi cuci dan kakus (MCK). Air limbah manusia diolah 

secara individu oleh masyarakat pada septictank yang ada di setiap rumah. 

Sementara air limbah rumah tangga diolah secara komunal pada IPAL (Instalasi 

Pengolahan Air Limbah) yang ada di setiap gang yang dibangun sendiri oleh 

masyarakat di Gundih. Air limbah diproses secara sederhana, air limbah dari 

rumah disalurkan ke IPAL dan dijernihkan. Setelah itu air hasil olahan dialirkan 

ke beberapa titik kran dan dapat digunakan secara bersama-sama. Air hasil 

pengolahan IPAL ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di Gundih seperti 

menyiram tanaman dan mencuci motor. Dari penggunaan air daur ulang ini 

masyarakat dapat menghemat 5-6 kubik air perbulan. Masyarakat saat ini tengah 

mencoba meningkatkan kualitas air daur ulang sehingga dapat digunakan untuk 

mandi dan mencuci. 

Ide penghematan air ini bermula ketika kampung ini sudah mulai banyak 

tanaman di sekitar pemukiman yang berdampak pada kebutuhan air yang 

meningkat. Masyarakat di kampung bersama-sama menggagas untuk menjadikan 

pembuatan IPAL sebagai alternatif untuk pengganti penyiraman air yang biasanya 

menggunakan air dari PDAM yang notabene masih membutuhkan biaya untuk 
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pemakaian airnya. Yang pasti, air bekas ini terbukti mampu membuat tanaman 

lebih subur ketimbang disiram menggunakan air PDAM, apalagi PDAM 

mengandung kaporit dan zat pembersih air lainnya. Hal ini disampaikan oleh 

informan (1),  

itu dulu sebelum kami membuat, dulu tahun 2008 itu begitu banyak 
tanaman, sampe full 1 gang. Bingung kalo nnti disiram pake air pdam nanti 
mahal jadinya, kalo pake sumur takutnya air masuk. Akhirnya inisiatif 
sendiri membuat itu. 

 

 

 
Gambar 3.3. Proses Penghematan Penggunaan air 
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3.3.4.  Upaya Menjadikan Kampung Wisata Lingkungan Tengah Kota 

Keberhasilan ini membuat Kampung Gundih menjadi kampung yang 

bersih dan nyaman. Berbagai pengahargaan juga pernah diraih oleh Kampung 

Gundih ini. Kesejahteraan masyarakat Kampung Gundih juga meningkat karena 

lingkungan yang nyaman untuk bersosialisasi dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Kampung kemudian ini membawa dampak positif bagi masyarakat. 

Keberhasilan peremajaan di Gundih dapat dicontoh dan menjadi inspirasi 

kampung kota lainnya untuk menjadi kampung kota yang lebih baik. 

Dengan keberhasilan ini, Gundih khususnya di Kampung Margorukun, 

tidak hanya mampu meraih predikat sebagai kampung terbersih se-Surabaya, 

melainkan juga menjadi kampung wisata yang hampir tiap sepekan sekali selalu 

dikunjungi tamu baik dari luar kota maupun luar negeri untuk belajar kebersihan 

di kampung bekas para preman ini. 

Hampir dalam setiap bulan berbagai kunjungan ada di Kampung ini. 

Mulai dari kunjungan wisatawan lokal maupun asing, serta menjadi alternatif 

percontohan pengelolahan kampung mandiri di berbagai kota. Hal ini tidak lepas 

dari upaya mereka untuk memposting kampung mereka. Mereka mengklaim 

bahwa kampung yang mereka dirikan adalah usaha mandiri mereka serta layak 

menjadi kampung wisata tengah kota. 

Untuk para tamu, RW setempat juga menyediakan dua paket kunjungan 

yaitu kunjungan sehari, dan kunjungan menginap. Untuk kunjungan sehari, para 

tamu tidak dipungut biaya, hanya secara sukarela diminta untuk membeli salah 

satu produk kerajinan dari kampung itu. Dalam kunjungan sehari ini, pengelola 
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kampung akan memberikan penjelasan seputar kegiatan kebersihan serta tips-tips 

mengelola kampung menjadi bersih. Sedangkan untuk kunjungan menginap, 

pengurus kampung mematok Rp100 ribu perorang perhari dengan dua kali makan 

dan diinapkan di salah satu rumah warga. Adapun sosialisasi yang mereka 

tawarkan adalah proses-proses awal mengenai bagaimana kampung ini menjadi 

kampung hijau yang berkelanjutan, proses pemilahan sampah, menghemat air dan 

upaya untuk menjaga kekompakan masyarakat agar tetap memiliki tanggung 

jawab teradap lingkungan. 

3.3.5.  Upaya Mensosialisasikan kepada Masyarakat Luar dalam Pelestarian 

Lingkungan 

Dalam upaya melestarikan lingkungan, tidak hanya di ranah lokal kelurahan 

saja, tetapi mereka ikut serta dalam paguyuban lingkungan dimana mereka dapat 

memberikan penyuluhan kepada kelurahan dan masyarakat lainnya agar merubah 

perilaku mereka lebih ramah lingkungan. Upaya ini merupakan bentuk sosialisasi 

Gundih kepada masyarakat lain untuk memperhatikan kebersihan dan 

melestarikan lingkungan di tempat tinggalnya. Masyarakat di Gundih yang aktif 

dalam upaya pelestarian lingkungan saat ini tergabung dalam komunitas yaitu 

Paguyuban Lingkungan Surabaya. 

Paguyuban lingkungan dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2008. Berlatar 

belakang dengan adanya lomba green and clean dimana lomba ini memunculkan 

kader-kader lingkungan yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada 

kampung-kampung lain di Surabaya dan di luar area Surabaya. Kader lingkungan 

sendiri berasal dari masyarakat kampung kota yang aktif dalam pembenahan 
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kampung dan pelestarian di kampung Kota Surabaya. Kemudian masyarakat yang 

aktif ini direkrut menjadi kader lingkungan dan yang paling aktif serta menjadi 

pionir untuk menggerakkan masyarakat di kampungnya terhadap upaya 

pembenahan lingkungan direkrut menjadi anggota Paguyuban Lingkungan 

Surabaya. Paguyuban ini juga berfungsi memberikan penyuluhan kepada 

kampung lain untuk membina dan mengajarkan cara menggerakkan dan 

memotivasi masyarakat untuk belajar membenahi lingkungan mereka. Hal ini 

disampaikan oleh informan (3), 

jadi fungsinya untuk membina masyarakat dengan memberi pembekalan-
pembekalan lingkungan, juga semacam perantara antara pemerintah sama 
masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan sama masyarakat itu seperti apa, 
nanti dari kita juga menyampaikan sama pemerintah juga.  

Hasil daur ulang sampah oleh masyarakat salah satunya berupa kompos akan 

disetorkan kepada Dinas Kebesihan dan Pertamanan yang bersedia membeli 

semua kompos rumah tangga yang dihasilkan oleh warga. Hal ini disampaikan 

oleh informan (5), 

Hasil dari sampah yang diolah masyarakat berupa kompos pemerintah 
bersedia membeli, apapun yang mereka muncul dari itu kita berusaha 
bantu.sehingga masyarakat merasa yang mereka lakukan itu diapresiasi 
oleh pemerintah. Itu juga menjadi perbedaan surabaya dan kota lainnya, 
karna kalo kota kota lain pemerintah hanya meminta masyarakat tapi 
dilepas begitu saja. 

Saat ini jumlah kader lingkungan dan fasilitator lingkungan di Surabaya 

sampai pada tahun 2012 sudah mencapai 26.000 kader, sedangkan fasilitator 

lingkungan yang tugasnya lebih membangkitkan semangat masyarakat di 

kampungnya mencapai 420 orang. 
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Tabel 3.1. Grafik Jumlah Kader Lingkungan dan Fasilitator Lingkungan 

di Kota Surabaya 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Arsip  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 
 

Di Kelurahan Gundih sendiri juga terdapat kader lingkungan dimana mereka 

kemudian akan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya di luar lingkungan 

mereka. Kader lingkungan di Gundih ini direkrut untuk dijadikan pionir yang 

memotivasi masyarakat lain untuk membenahi lingkungan mereka. Menurut 

informan(4) tugas fasilitator Lingkungan adalah memotivasi warga untuk lebih 

memperhatikan lingkungan, serta berusaha memotivasi masyarakat sekitarnya 

untuk memperbaiki lingkungannya, 

Disini kan saya selaku fasilitator. Maksudnya fasilitator itu ya fasilitator 
lingkungan hidup, total sekitar 40-an se surabaya termasuk saya. Tapi 
disini saya juga sebagai motivator lingkungan hidup.  

Kader lingkungan yang direkrut ini kemudian juga mendapatkan penyuluhan 

serta pendampingan perihal perbaikan lingkungan seperti pemilahan sampah. 

penyuluhan dan pendampingan ini dilakukan oleh LSM Tunas Hijau yang 

bekerjasama dengan pemerintah untuk membekali masyarakat terhadap upaya 

pemilahan sampah.  
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Keikutsertaan Kelurahan Gundih dalam  paguyuban lingkungan dalam hal ini 

mendapat manfaat dari gerakan lingkungan yang mereka lakukan yaitu pertama, 

adanya pembekalan melalui pemilahan sampah secara mandiri dimana mereka 

mulai mengetahui proses pemilahan sampah menjadi barang yang lebih berguna 

dan dapat menyalurkan sampahnya kepada bank sampah bina mandiri yang 

bekerjasama dengan pemerintah. Kedua, dengan keterlibatan mereka dalam 

paguyuban ini mereka mendapatkan akses lebih luas untuk berkomunikasi dengan 

pemerintah yaitu perihal mengenai kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut 

perbaikan lingkungan. Di kampung Margorukun sendiri sampah pada Bank 

Sampah seperti kompos dan kerajinan yang berasal dari sampah nantinya akan 

dikumpulkan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan kemudian DKP 

melakukan kerjasama kepada instansi lain untuk menjual hasil dari Bank Sampah 

tersebut.  

Ketiga, keterlibatan mereka membawa manfaat dimana mereka direkrut 

menjadi kader lingkungan yang kemudian akan memberikan penyuluhan kepada 

warga kampung lainnya dan dalam hal ini gerakan lingkungan lebih efektif karena 

penyadaran pola hidup bersih tidak hanya terbatas pada kampung wilayanya tetapi 

pada kampung lainnya. Upaya ini lebih mensosialisasikan kepada masyarakat lain 

bagaimana strategi di Gundih untuk menciptakan kampung hijau sehingga 

masyarakat lain ikut tergerak untuk menjadikan kampungnya lebih ramah 

lingkungan.  

Keberlanjutan lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai upaya-upaya 

mulai dari pemerintah, pelaku bisnis serta masyarakat. Namun saat ini upaya yang 
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dilakukan dan diinisiatif oleh masyarakat yaitu gerakan mereka untuk 

memperbaiki kualitas lingkungannya, seperti pemilahan sampah dan penghematan 

penggunaan air hanya sebatas menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar saja. 

Pada kenyataannya, WALHI menyatakan bahwa upaya-upaya perbaikan kondisi 

lingkungan khususnya di kota harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang 

tidak memihak dan masih berkolaborasi dengan industri-industri yang notabene 

mereka memiliki peran sentral dalam penghasil limbah.  

masalahnya kalo masyarakat sudah memiliki inisiatif tetapi sikap politik 
masih tidak memperhatikan lingkungan seperti misal industrialisasi yang 
sebenarnya menciptakan sampah ini kan kayak yasuda kalian bikin 
sampah biar masyarakat yang ngelolahnya sendiri. tetapi sebenarnya jika 
di hulu ini tidak diperbaiki tidak dibatasi memreka-mereka ini 
mengeluarkan smapahnya ya tetep akan kewalahan berapa kapasistas 
masyarakat. Kebijakan strategis arus ada. 

 

3.4.  Implikasi Pencapaian Gerakan Lingkungan di Gundih 

Bidang Sosial Budaya 

Perubahan yang terjadi pada masyarakat di Gundih mengawal pada 

perubahan moral terhadap perilaku ramah lingkungan. Kehidupan sosial yang 

awalnya antipati terhadap lingkungannya sendiri memberikan pengaruh pada 

perubahan kesadaran mereka. Pertama, perubahan kehidupan sosial dibuktikan 

dengan adanya kerjasama masyarakat di Gundih untuk merubah kondisi 

lingkungannya dalam hal ini terjadi penguatan partisipasi masyarakat untuk 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Melalui musyawarah yang diadakan 

setiap bulan sekali mereka membicarakan arah untuk keberlanjutan pengelolaan 

kampung agar terdapat upaya pelestarian lingkungan. 
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Kedua, perubahan budaya dapat dilihat dari kesadaran masyarakat akan 

pentingnya lingkungan dan melestarikannya dengan upaya mereka terhadap 

pengelolaan sampah dan menghemat penggunaan air. Budaya yang sebelumnya 

cenderung kumuh, tidak menjaga kebersihan serta pelestarian lingkungan berubah 

menjadi budaya yang berpegang pada hidup ramah lingkungan. 

Politik 

Saat ini kota-kota besar memusatkan perhatiannya pada upaya pelestarian 

lingkungan. Berbagai hal diupayakan dengan tema green city yang salah satunya 

mengembangkan green community (komunitas hijau), selain pada penyedian 

fasilitas RTH 30%, transportasi hijau, infrastruktur hijau, bangunan hijau dan 

lainnya. Gerakan yang dilakukan di Gundih dalam hal ini memberikan dampak 

positif terhadap upaya penerapan green city di kota Surabaya. Keterlibatan 

masyarakat Gundih dalam Paguyuban Lingkungan Surabaya memperluas jaringan 

gerakan pelestarian lingkungan di kampung kota lainnya. Masyarakat yang aktif 

di Gundih direkrut menjadi kader lingkungan untuk mensosialisasikan pengolahan 

lingkungan ke masyarakat lain.  

Dalam hal ini inovasi yang dilakukan oleh masyarakat di Gundih 

memberikan pengaruh yaitu memunculkan citra positif Kota Surabaya sebagai 

kota yang ramah lingkungan dengan menempatkan partisipasi masyarakat untuk 

melestarikan lingkungan kotanya.  
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Ekonomi 

Aksi kolektif di Gundih membawa dampak pada perubahan ekonomi 

masyarakat sekitarnya. Dengan menjadikan kampung mereka sebagai kampung 

wisata, banyak kunjungan wisata lingkungan untuk belajar pelestarian lingkungan 

di kampung ini. Hal itu kemudian membawa dampak bagi perekonomian 

masyarakat sekitarnya yaitu ketika wisatawan datang dan berkunjung untuk 

menginap mereka menyediakan tarif untuk biaya tour lingkungan di Gundih. 

Selain itu, pada pengelolaan sampah yang dikumpulkan dalam setiap bulannya 

mereka dapat memperoleh penghasilan dari hasil pengepulan sampah serta 

kerajinan sampah yang dapat dijual kembali. 

Lingkungan 

Upaya pelestarian lingkungan di Gundih dimana berbasiskan pada 

masyarakat dalam hal ini memberikan pengaruh positif bagi keberlajutan 

lingkungan di perkotaan. Inisiatif untuk melestarikan lingkungan di wilayah lokal 

tempat tinggal mereka mulai mendapat perhatian pemerintah dengan 

diturunkannya beberapa bantuan seperti mesin jahit untuk mengolah kerajinan 

sampah dan komposter sampah . 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

Kerusakan lingkungan di perkotaan dapat ditujukan dengan adanya 

kepadatan penduduk yang tinggi sehingga memicu terjadinya upaya-upaya 

kolektif yang dibangun oleh masyarakat sebagai bagian dari penyadaran akan 

pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Berdasarkan latar belakang 

masalah serta analisis dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu 

pertama, berdasarkan strategi gerakannya yaitu merujuk pada cara-cara yang 

dilakukan untuk mengubah pola hidup agar lebih ramah lingkungan. Disini 

pemimpin gerakan berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk 

menyamakan tujuan dengan caramembuat peraturan yang harus ditaati. Gerakan 

ini lebih bersifat sebagai pemecahan masalah di lingkungannya sendiri. Strategi 

yang dilakukan dalam gerakan ini adalah berkaitan dengan merubah kultur 

masyarakat untuk ramah lingkungan sehingga gerakan ini dapat dikategorikan 

sebagai gerakan sosial baru yaitu perubahan sosial kultural dalam masyarakat. 

Gerakan tersebut berkaitan dengan gerakan lingkungan karena strategi dan upaya 

mereka adalah sebagai perwujudan opini publik dan nilai-nilai yang menyangkut 

lingkungan yang berkembang luas pada publik melalui media komunikasi massa 

dan komunikasi antar pribadi. Termasuk dalam kategori gerakan lingkungan 

public environmentalis, yaitu para warga khalayak ramai yang berusaha 
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memperbaiki kondisi lingkungan sekitar, langsung lewat tindakan dan sikap 

mereka masing-masing. 

Kedua,Upayanya yang dilakukan hingga saat ini antara lain dengan 

konsensus bersama membuat nota kesepakatan dengan maksud untuk 

menyamakan tujuan, pendaur ulangan sampah,  penghematan penggunaan air,  

menjadikan kampung wisata tengah kota, mensosialisasikan kepada masyarakat 

luar untuk pelestarian lingkungan. 

IV.2. Saran 

Inisiatif gerakan yang ada dalam masyarakat untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan di kampungnya memiliki dampak yang positif karena juga 

mempengaruhi kualitas lingkungan kotanya. Tetapi upaya masyarakat untuk 

perbaikan lingkungan juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah terhadap 

upaya pelestarian lingkungan khususnya di pusat-pusat penghasil limbah seperti 

industri-industri besar. Saran dalam penelitian selanjutnya adalah peran 

pemerintah tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan yang melibatkan 

masyarakat untuk mengolah sendiri lingkungannya, tetapi harus diseimbangkan 

pula dengan kebijakan permasalahan lingkungan di tingkat hulu yaitu perusahaan-

perusahaan besar yang juga memiliki kontribusi dalam perusakan lingkungan.  
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