
D A F T A R P E R T A N Y A A N 

Kuisoner ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi 

masyarakat terkait pengelolaan lingkungan di Kampung Citra Fatmawati 

Kelurahan Cilandak Barat RW 03. 

Faktor Internal dipandang berdasarkan peran masyarakat: 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nomor Responden  : 

2. Nama Responden  : 

3. Jenis Kelamin  : 

a. Pria 

b. Wanita 

 

II. Kondisi Sosial Dan Ekonomi 

1. Umur anda ? 

a. ≤ 15 tahun 

b. 16 – 25 tahun 

c. 26 – 35 tahun 

d. 36 – 45 tahun 

e. 46 – 55 tahun  

f. ≥ 56 tahun 

 

2. Pendidikan terakhir ? 

a. Tidak sekolah 

b. Tidak tamat SD 

c. SD tamat 

d. SMP tidak tamat 

e. SMP tamat 



f. SMA tidak tamat 

g. SMA tamat 

h. Akademi/Perguruan tinggi tidak tamat 

i. Akademi/Perguruan tinggi tamat 

j. Lain-lain 

 

3. Sudah berapa lama anda tingga di RT ini ? 

a. < 12 bulan 

b. 12 bulan – 60 bulan (5thn) 

c. 60 bulan – 120 bulan (10thn) 

d. > 120 bulan 

 

4. Pendapatan Bapak/Ibu sebulan ? 

a. < 2,5 jt 

b. 2,5 jt – 3,5 jt 

c. 3,5 jt – 5jt 

d. > 5jt 

 

III. Persepsi Masyarakat 

1. Apakah anda pernah mengikuti penyuluhan dan pelatihan 

mengenai pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan anda 

? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Menurut anda bagaimanakah kondisi lingkungan yang anda 

tempati ? 

a. Baik 

b. Sangat baik 

c. Buruk 



d. Sangat buruk 

3. Tahukah anda bahwa ruang terbuka hijau dijakarta saat ini 

sangat terbatas bahkan tidak memenuhi standar ? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Bentuk partisipasi seperti apa yang anda lakukan ? 

a. Tenaga dan alat-alat 

b. Uang dan alat - alat 

c. Ide/Gagasan dan alat-alat 

d. Tenaga dan uang 

e. Tidak berpartisipasi 

5. Apakah anda ikut orgnisasi pengelolaan lingkungan di 

tempat tinggal anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

6. Apakah  tokoh masyarakat dilingkungan anda 

mempengaruhi tingkat partisipasi anda terhadap lingkungan 

? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 



IV. Partisipasi masyarakat 

Bagaima menurut anda bentuk partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan, 

1. Dalam hal ini yaitu peran warga : 

- Gotong-royong 

- Bekerjasama 

2. Dalam hal ini yaitu peran akademisi : 

- Memberikan edukasi pada masyarakat terkait 

pengelolaan LH 

- Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat 

kepada masyarakat 

Berikan penilaian pada          untuk jawaban yang sesuai dengan 

pendapat anda. 

Keterangan : 

1 = Rendah  

2 = Cukup Rendah 

3 = Sedang 

4 = Cukup Tinggi 

5 = Tinggi 

 

 

 

 

 



D A F T A R P E R T A N Y A A N 

Kuisoner ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi 

masyarakat terkait pengelolaan lingkungan di Kelurahan Cilandak Barat RW 03. 

Faktor Eksternal dipandang berdasarkan peran Pemerintah : 

1. Menurut anda apakah pemerintah berpartisipasi dalam  pengelolaan 

lingkungan di Kampung anda ?  Contohnya dalam hal   : 

- Memberikan penyuluhan dan pendidikan terkait pengelolaan LH 

- Mendukung program kegiatan masyarakat 

- Memberikan dana bagi kegiatan masyarakat 

- Memberikan alat-alat tani seperti cangkul,skop dll 

 

a. Ya 

b. Tidak 

Faktor Eksternal dipandang berdasarkan peran Swasta : 

3. Menurut anda apakah Swasta berpartisipasi dalam pengelolaan 

lingkungan di Kampung anda?  Contohnya dalam hal : 

- Memberikan penyuluhan dan pendidikan terkait pengelolaan LH 

- Mendukung program kegiatan masyarakat 

- Menjadi sponsor kegiatan dlm bentuk uang atau perlengkapan tani 

 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 


