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Lampiran 1 

Nama:       Usia: 

Alamat:       Pekerjaan: 

 

JAWABLAH PERTANYAAN SESUAI DENGAN PERAN ANDA TERKAIT PEMELIHARAAN 

TAMAN! 

1. Apakah Anda turut ikut serta dalam undangan kegiatan pemecahan masalah terkait taman di 

perumahan Anda? 

a) Anda ikut serta karena terpaksa/dipaksa 

b) Anda ikut serta hanya untuk memenuhi undangan 

c) Anda ikut serta untuk mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan 

d) Anda ikut serta untuk memberikan aspirasi, walaupun aspirasi anda tidak dijadikan mufakat 

e) Anda ikut serta untuk memberikan aspirasi, dan aspirasi anda dijadikan sebagai mufakat 

f) Anda ikut serta dan bekerja sama dalam menentukan mufakat terkait pemecahan masalah 

g) Anda ikut serta dan mempunyai kewenangan untuk memilih upaya untuk pemecahan masalah 

h) Anda ikut serta dan berfungsi memutuskan mufakat untuk memecahkan masalah 

 

2. Apa Anda akan turut berpartisipasi dalam sosialisasi upaya peningkatan kualitas taman? 

a) Anda mensosialisasikan karena terpaksa/dipaksa 

b) Anda mensosialisasikan sebatas pada hal yang Anda mengerti terkait pemeliharaan taman 

perumahan 

c) Anda mensosialisasikan karena mengerti tentang fungsi dan manfaat pemeliharaan taman 

d) Anda mensosialisasikan dan mengundang masyarakat memberikan aspirasi terkait pemeliharaan 

taman  

e) Anda mensosialisasikan melalui kegiatan informal yang terencana, seperti arisan RT 

f) Anda mensosialisasikan pemeliharaan taman dengan bekerja sama dengan sejumlah warga 

g) Anda mensosialisasikan dan mengundang sejumlah warga untuk menentukan kegiatan 

pemeliharaan taman 

h) Anda mensosialisasikan dan berhasil membuat organisasi terkait pemeliharaan taman 

 

3. Apakah yang Anda akan lakukan terkait pengawasan terhadap keadaan taman perumahan? 

a) Ikut mengawasi karena terpaksa/dipaksa 

b) Anda mengawasi taman ketika Anda secara kebetulan melewati taman tersebut 

c) Anda mengawasi taman karena mengerti manfaat keberadaan taman perumahan bagi warga 

d) Anda mengawasi taman dan tahu apabila terdapat ketidaksesuaian yang terjadi pada taman 

e) Anda mengawasi taman dan mendorong warga memberikan aspirasi untuk perbaikan taman 

f) Anda mengawasi taman dan mengaspirasikan pendapat warga setempat terkait perbaikan taman 

g) Anda mengawasi taman dan bekerja sama dengan warga untuk mengawasi perbaikan taman 

h) Anda mengawasi dan dapat menggagaskan perwujudan perbaikan taman sesuai aspirasi warga 
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4. Apabila terdapat permasalahan pada taman perumahan Anda yang membutuhkan bantuan dana 

dari masyarakat setempat, apakah Anda bersedia membayar iuran tersebut? 

a) Membayar karena terpaksa/dipaksa 

b) Membayar dengan alasan taman perumahan adalah milik bersama 

c) Membayar karena Anda mengerti bahwa taman perumahan butuh perbaikan 

d) Membayar dan Anda memberi arahan untuk perbaikan taman menurut aspirasi Anda 

e) Membayar karena Anda mengetahui alokasi anggaran perbaikan taman perumahan telah sesuai 

f) Membayar dan bersedia ikut serta dalam pengawasan perbaikan dan pemeliharaan taman 

g) Membayar dan Anda menentukan kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan taman 

h) Membayar dan Anda bersedia mencari sponsor dalam perwujudan perbaikan taman perumahan 

 

5. Apa Anda berpartisipasi dalam pengadaan prasarana (penerangan, jalan, jaringan air, koneksi 

internet, tempat sampah, dll) pada taman perumahan? 

a) Ya karena dipaksa/terpaksa untuk ikut serta dalam pengadaan prasarana taman perumahan 

b) Anda bersedia berpartisipasi ketika tetangga Anda juga turut berpartisipasi 

c) Anda berpartisipasi dan terlibat pada bagian apapun Anda ditempatkan 

d) Anda berpartisipasi dan memberikan masukan terkait hal yang dibutuhkan pada taman 

e) Anda berpartisipasi dan dapat mengajak warga setempat turut ikut berperan dalam pengadaan 

prasarana 

f) Anda berpartisipasi dan bertindak sebagai anggota pengurus kegiatan pengadaan prasarana 

taman 

g) Anda berpartisipasi dan sebagai pengurus kegiatan yang dapat menampung aspirasi warga 

lainnya 

h) Anda berpartisipasi dan Anda sebagai penentu kegiatan pengadaan prasarana taman di 

perumahan Anda 

 

6. Apa Anda mengambil peran dalam kegiatan pembangunan terkait pengadaan prasarana 

(penerangan, jalan, jaringan air, koneksi internet, tempat sampah, dll) pada taman perumahan Anda? 

a) Ya karena dipaksa/terpaksa untuk ikut dalam pembangunan prasarana taman 

b) Anda mengambil bagian apapun terkait pembangunan prasarana taman 

c) Anda berpartisipasi dan memilih bagian di mana Anda merasa berpotensi lebih 

d) Anda berpartisipasi dan memberi masukan terkait ide Anda dalam pembangunan prasarana 

taman 

e) Anda berpartisipasi dan mendorong masyarakat lainnya dalam penyampaian aspirasi 

f) Anda berpartisipasi dan mengaspirasikan ide masyarakat lainnya terkait pembangunan prasarana 

taman 

g) Anda berpartisipasi dan berwenang dalam memilih aspirasi terkait pembangunan prasarana 

taman 

h) Anda berpartisipasi dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan terkait pembangunan 

prasarana taman 


