
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil

guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti

yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang

dikutip Handayaningrat (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas

adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya.”

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan:

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan

suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran

organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar

sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan

mesalah sasaran maupun tujuan.”
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Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah

jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber

daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa

melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan

yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi

Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut “Efektivitas

adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan

program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan,

2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan

bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh

target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen,

yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang

menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana

makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu program kegiatan, dapat dilakukan

melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap

bentuk dan manajemen suatu program kegiatan atau tidak. Dalam hal ini
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efektivitas merupakan pencapaian tujuan suatu program melalui

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi

masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang

dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan

prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu program

kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai

dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut

dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang

sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut

pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta

menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka

seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas

berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak

tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang

diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau

tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:
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a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan

tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah itetapkan

artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan

usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak

dan bekerja.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana

dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
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organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima)

kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas

2. Kemampuan adaptasi kerja

3. Kepuasan kerja

4. Kemampuan berlaba

5. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam

bukunya “Efektrivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran

efektivitas, sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam

arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor,

yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.
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b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus

dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi

menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses

pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah

dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana

penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang

dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985;53), yaitu ; Pencapaian

Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini

diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam pelaksanaan

program Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kampung

Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang

Bawang Barat tahun 2014.

B. Konsep Pelaksanaan

Menurut Usman (Usman, 2002:70) mengemukakan pendapatnya mengenai

pelaksanaan sebagai berikut “Pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas,

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan bukan

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai

tujuan kegiatan”.

Pengertian pelaksanaan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan
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bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pelaksanaan Dalam

Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan

sebagai berikut : “Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya

serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. (Setiawan,

2004:39)

Menurut Harsono (2002: 67) mengemukakan pendapatnya mengenai

pelaksanaan sebagai berikut: “Pelaksanaan adalah suatu proses untuk

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu

program.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dikatakan

bahwa pelaksanaan merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau

seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan

melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan

yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.
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C. Konsep Pembebasan Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012

Pemerintah telah menerbitkan peraturan secara berturut-turut adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975

tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah,

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55. Tahun 1993 tentang Pengadaan

Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi

Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan perundang-undangan

diatas selama ini dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang

kehilangan tanahnya. Bagi pemerintah yang memerlukan tanah, peraturan

perundang-undangan yang telah diterbitkan tersebut dipandang masih

menghambat atau kurang untuk memenuhi kelancaran pelaksanaan

pembangunan sesuai rencana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan pada bulan Januari

2012, merupakan undang-undang yang ditunggu-tunggu. Alasan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena pelaksanaan

pengadaan tanah pada saat ini masih lambat dalam mendukung pembangunan

infrastruktur. Pelaksanaan pengadaan tanah selama ini masih dilakukan

secara ad hoc dan menimbulkan banyak permasalahan serta belum menjamin

kepastian waktu dalam pembebasan tanahnya. Sebagai peraturan pelaksana
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dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur teknis pembebasan

lahan, maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu, Presiden telah

menerbitkan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012
Dan Peraturan Pelaksanaannya

Tata cara atau prosedur/tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum telah diatur secara jelas dalam UU No. 2 Tahun 2012

tentang Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

dan peraturan pelaksananya, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan

persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil sebagai

berikut :

a. Tahap perencanaan.

Setiap instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan atas Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana

Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan dalam bentuk dokumen.

b. Tahap persiapan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dokumen yang telah di

terima oleh gubernur ia membentuk Tim persiapan pengadaan tanah

dalam waktu paling lama 10 hari.
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c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum,

Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan

Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan

dilengkapi/dilampiri Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah,

Penetapan Lokasi Pembangunan, data awal Pihak yang Berhak dan

Objek Pengadaan Tanah. Pelaksanaan  Pengadaan Tanah dilaksanakan

oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku ketua

pelaksanaan pengadaan tanah.

d. Penyerahan hasil.

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan

Tanah berupa bidang tanah dan dokumen Pengadaan Tanah Kepada

Instansi yang memerlukan tanah disertai data Pengadaan Tanah,

paling lama7 (tujuh) hari sejak pelepasan hak  Objek Pengadaan

Tanah, dan disertai dengan berita acara untuk selanjutnya di

pergunakan oleh Instansi yang memerlukan tanah guna

pendaftaran/pensertifikatan. Instansi yang memerlukan tanah wajib

mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepada kantor

pertanahan setempat paling lama 30 (tiga pulu) hari.

2. Bentuk dan Mekanisme Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012

a. Bentuk Ganti Rugi

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun

2012 adalah: penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang
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berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian dimaksud

diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 33, Penilaian besarnya nilai

Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32

ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi :

1) Tanah;

2) Ruang atas tanah dan bawah tanah;

3) Bangunan;

4) Tanaman;

5) Benda yang berkaitan dengan tanah;

6) Kerugian lain yang dapat dinilai.

Bentuk ganti kerugiannya diatur pada Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun

2012 yang menyatakan bahwa: Pemberian Ganti Kerugian dapat

diberikan dalam bentuk:

1) Uang;

2) Tanah pengganti;

3) Pemukiman kembali;

4) Kepemilikan saham; atau

5) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 36 yang dimaksud dengan “Pemukiman Kembali” adalah proses

kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke

lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah.

Selanjutnya dalam penjelasan menjelaskan yang dimaksud dengan

“Bentuk Ganti Kerugian Melalui Kepemilikan Saham” adalah
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penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan

umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan

antarpihak. Bentuk lain yang di setujui oleh kedua belah pihak

misalnya gabungan dari sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf

b, huruf c, dan huruf d.

Tentang ganti rugi dalam hal bentuk dan besarannya mendapat

penegasan lewat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Dari

aspek pengertiannya ganti kerugian menurut ketentuan Pasal 1 dari

Peraturan Presiden tersebut disebutkan sebagai “Penggantian yang

layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses Pengadaan

Tanah”. Dalam Pasal 65 Penilai bertugas melakukan penilaian

besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:

1) Tanah;

2) Ruang atas tanah dan bawah tanah;

3) Bangunan;

4) Tanaman;

5) Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

6) Kerugian lain yang dapat dinilai.

Adapun bentuk ganti rugi yang dapat diberikan dalam proses

pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, berdasarkan Pasal

74 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1) Uang.

2) Tanah pengganti
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3) Pemukiman kembali;

4) Kepemilikan Saham; atau

5) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Mekanisme Penyelesaian Hukum Masalah Ganti Rugi

Pemberian Ganti Kerugian dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 40,

Pemberian Ganti   Kerugian atas   Objek Pengadaan Tanah

diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Dalam

Penjelasan Pasal 40. Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya 2

(dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian harus diserahkan langsung

kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian. Apabila berhalangan,

Pihak yang Berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada

pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima

kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian, Yang

berhak antara lain:

1) Pemegang hak atas tanah;

2) Pemegang hak pengololaan;

3) Nadzir, untuk tanah wakaf;

4) Pemilik tanah bekas milik adat;

5) Masyarakat hukum adat;

6) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;

7) Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau

8) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan

tanah.
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Pasal 41 ayat (1) menyebutkan Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak

yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam

musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau

putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (5). (2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian pihak

yang berhak menerima ganti kerugian wajib, melakukan pelepasan

hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek

Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui

Lembaga Pertanahan. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum

dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. (4) Pihak yang

Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran

dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

(5) Tuntutan pihak lain atas Objek  Pengadaan Tanah yang telah

diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat 2 menjadi tanggung jawab Pihak yang berhak

menerima Ganti Kerugian. (6) setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikenai sanksi pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 ayat (1), dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk

dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan

negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 38,

Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
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Sedangkan ayat (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana

dimaksud pada ayat 1, juga dilakukan terhadap: Pihak yang Berhak

menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau objek

Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. Sedang

menjadi objek perkara di pengadilan; 2. Masih dipersengketakan

kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau

4. Menjadi jaminan di bank.

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti kerugian dan Pelepasan Hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 2 huruf a telah

dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di

pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1,

kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi

hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya

menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dalam UU

Nomor 2 Tahun 2012 pasal 44 ayat 1 Pihak yang berhak

menerima Ganti Kerugian atau instansi yang memperoleh tanah dalam

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif

perpajakan. (2) Ketentuan lebih  lanjut mengenai insentif perpajakan

diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya.

Secara teknis bila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi

maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada

pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja
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setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah.

c. Tujuan Pelaksanaan Ganti Rugi

Maksud dari penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2012 ini diharapkan dapat memperhatikan beberapa persoalan

yuridis yang terjadi dalam pengadaan tanah dibawah Perpres No.36

Tahun 2005 dan Perpres No 65 Tahun 2006 beserta peraturan

pelaksananya yakni Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 terutama

adanya penggunaan ukuran, prinsip dan asas pengadaan tanah untuk

kepentingan umum terhadap pengadaan tanah selain untuk

kepentingan umum.

Bahkan yang terbaik sebenarnya terkait pengadaan tanah yang

dilakukan pemerintah selain untuk kepentingan umum diatur dalam

peraturan perundang-undangan tersendiri. Dimana ganti rugi yang

berhubungan dengan penggunaan tanah untuk kepentingan umum

merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang

telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada

orang lain karena kesalahannya tersebut.

D. Pengertian Efektivitas Program

Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi

kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu

tertentu. (Resume, Evaluasi Program Pendidikan, Suharsimi Arikunto ; 14

Januari 2012)



25

Berdasarkan definisi Program tersebut diatas, maka pengertian Program

memiliki beberapa unsur, yaitu :

1. Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Suatu program kegiatan harus melibatkan berbagai unit (komponen

pendukung) dalam proses pencapaian program kegiatan;

3. Suatu program kegiatan tentunya berlandaskan pada kebijakan-kebijakan

strategis, guna ketercapaian program kegiatan;

4. Suatu program kegiatan harus memiliki tenggat waktu pencapaian,

sehingga program dimaksud dapat terselesaikan secara efektiv dan efisien.

Adapun program utama Bhakti TMMD di Kampung Panaragan menitik

beratkan pada kegitan pembuatan jalan baru sepanjang 4 Km di wilayah

Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang

Bawang Barat. TNI AD merupakan team pelaksana program TMMD di

Kampung Panaragan. Meskipun TNI AD merupakan pelaksana kegiatan

TMMD, namun kegiatan ini seyogyanya masih tetap melibatkan unsur

pemerintahan daerah Kabupaten, Kecamatan, aparatur Kampung serta tokoh

masyarakat setempat.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program TMMD tentunya memiliki berbagai

hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan dimaksud diantaranya

adalah sulitnya mengatasi keinginan masyarakat pemilik lahan yang akan

dilalui jalan baru, sebab masyarakat meminta ganti rugi dalam pembebasan

lahan. Oleh sebab itu TNI AD beserta komponen pemerintah Daerah,
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Kecamatan dan Aparatur Kampung Panaragan mengeluarkan beberapa

kebijakan untuk mengatasi hambatan dalam proses pelepasan hak atas tanah

yang dikuasai oleh beberapa masyarakat.

E. Program Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa

Menurut Arbi Sanit (2010:53) Secara sosial TNI (Militer) lebih mampu untuk

menjadi modernisator sebab a). walaupun banyak anggota yang berasal dari

daerah pedesaan, tetapi tentara atau TNI lebih cepat berkenalan dengan

teknologi yang datang dari luar b), proses akulturasi didalam tentara (TNI)

lebih mengarah kepada teknologi, dan c). secara politis, proses akulturasi

tentara (TNI) lebih melibatkan diri kepada negara secara keseluruhan,

daripada keterikatan kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti yang

dialami oleh pengelompokan sipil.

Suasana pengalaman yang diperoleh didalam ketentaraan ini menyebabkan

tentara (TNI) lebih terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan, terikat

kepada penggunaan teknologi yang memang telah membawa perubahan besar

didunia serta dikembangkan dan dimanfaatkan dengan kesungguhan mulai

pada abad ke 17, dan lebih mampu melihat diri sendiri sebagai bagian dari

masyarakat secara nasional daripada mengidentifir dari sebagian-sebagian.

Itulah sebabnya maka tentara (TNI) terikat sekali kepada dua hal pertama,

keutuhan nasional, dan kedua ialah kepada pembangunan. Oleh karena itu TNI

memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
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Bagi TNI kegandrungannya kepada keutuhan nasional dapat diperhatikan dari

sikapnya yang berkeberatan terhadap persetujuan-persetujuan yang

dilaksanakan dengan Belanda sampai tahun 1950 (Arbi Sanit 2010:54). Sikap

dan tindakan TNI terhadap percobaan untuk membentuk pemerintah tandingan

yang amat mungkin akan mengakibatkan terpecahnya Indonesia sebagai

negara kesatuan seperti yang dilahirkan dalam bentuk DI, TIIn

PRRI/PERMESTA dan NIT, jelas pula menghindari perpecahan nasional,

begitu pula dengan sikap TNI terhadap Pancasila sebagai Idiologi Negara, dan

UUD 1945.

Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa politisi sipil tidak mempunyai

rasa keterikatan kepada keutuhan nasional. Akan tetapi keterikatan kepada

keseluruhan Indonesia itu, sering dikalahkan oleh keterikatan kepada unsur-

unsur kesetiaan primordial. Sedangkan TNI yang lebih menjalani

kehidupannya melalui organisasi dan pelembagaan serta disiplin yang

dipusatkan kepada satu arah yaitu Indonesia secara keseluruhan, lebih terpisah

daripada kesetiaan primordial.

Kemampuan TNI yang lebih tinggi untuk menjelaskan diri dari ikatan

pengelompokan masyarakat inilah yang secara psikologis amat berpengaruh

kepada kemampuannya untuk memelihara keutuhan nasional. Demikian pula

terhadap pembangunan secara nyata adalah sukar untuk dipungkiri bahwa

militer lebih terikat secara konsekuen kepada pembangunan.

Menurut Arbi Sanit (2010:55) salah satu tugas dan fungsi peran TNI-AD

adalah melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Setiap anggota
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masyarakat akan membutuhkan pelayanan publik baik secara langsung mau-

pun tidak langsung. Pemberian pelayanan kepada masyarakat ini dilakukan

oleh TNI-AD lewat prajurit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

yang membutuhkan pelayanan. TNI-AD sebagai pengemban misi negara dan

misi pemerintah dalam semua aspek pembangunan juga menjadi faktor yang

menentukan keberhasilan pembangunan.

Agar pembangunan dapat tercapai dengan baik maka TNI-AD sebagai

pelaksana pembangunan teritorial harus mempunyai kemampuan dan kapa-

sitas, sehingga dapat memberikan pemberdayaan yang berkualitas terhadap

masyarakat. Pemberdayaan sosial mencakup:

1) Bimbingan Sosial

(a) Mengatasi masalah masalah lanjut usia dalam hubungannya dengan

lingkungan sosial, khususnya keluarga.

(b) Mengoptimalkan relaksasi antara sesama lanjut usia maupun dengan

lingkungan sosial sosialnya (keluarga dan komunitas sekitas lembaga

pelayanan harian). Pemberdayaan ini dilakukan melalui bimbingan

sosial individu dan bimbingan sosial kelompok dalam bentuk

konseling, diskusi, pemainan peran dan lain-lain.

2) Bimbingan psikososial

Bimbingan psikososial diarahkan untuk mengatasi masalah psikososial

yang bersumber dari tekanan-tekanan emosional, psikologis dan ling-

kungan sosial lanjut usia, menurunkan kecemasan mereka dan masalah-

masalah lainnya.Bimbingan psikososial dilaksanakan melalui kegiatan

konseling, individu, kelompak dan keluarga.
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Pemberdayaan masyarakat juga berkaitan dengan pelayanan Psikologis.

Pelayanan ini terutama ditujukan untuk memperbuat kondisi mental dan

psikologis masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan.

Pelayanan ini dilakukan melalui:

a. Pemberdayaan konsultasi psikologis.

b. Pemberdayaan rekruitmen usia dan lanjut usia potensial yang masih

ingin bekerja.

c. Pemberdayaan konseling dan lain-lain.

3) Pemberdayaan Kerohanian

Pemberdayaan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi

terhadap kasus yang muncul dan dilaksanaan secara diindividualisasikan,

langsung dan terorganisasi serta memiliki tujuan untuk membantu

individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai

penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan

di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya

kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu

mewujudkan tujuan-tujuan mereka.

Pemberdayaan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang

bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat

agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya

mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui

tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber

yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.
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M. Fadhil Nurdin (2006:50), mengatakan bahwa pemberdayaan sosial bukan

hanya sebagai usaha memulihkan, memelihara, dan meningkatkan

kemampuan berfungsi sosial individu dan keluarga melainkan juga sebagai

usaha untuk menjamin berfungsinya kolektivitas seperti kelompok-kelompok

sosial, organisasi-organisasi serta masyarakat.

Menurut Alfred J. Khan yang telah diterjemahkan oleh (1993:32-33),

Pelayanan Sosial dibedakan dalam dua golongan, yakni:

1. Pemberdayaan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit

ditentukan identitasnya. Pemberdayaanini antara lain pendidikan, bantuan

sosial dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis dan

perumahan rakyat.

2. Pemberdayaan sosial yang jelas ruang lingkupnya dan pelayanan-

pelayanannya walaupun selalu mengalami perubahan. Pemberdayaan ini

dapat berdiri sendiri, misalnya kesejahteraan anak dan kesejahteraan

keluarga, tetapi juga dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga

lainnya, misalnya pekerjaan sosial di sekolah, pekerjaan sosial medis,

pekerjaan sosial dalam perumahan rakyat dan pekerjaan sosial dalam

industri.

Pemberdayaan sosial dalam arti luas adalah setiap Pemberdayaan yang

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia sedangkan

dalam arti sempit ialah Pemberdayaan yang diberikan kepada sebagian

masyarakat yang kurang atau tidak beruntung” (Dwi Heru Sukoco 2001:3)
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Sementara itu menurut KEPMENPAN No. 63 tahun 2003, Pemberdayaan

(termasuk pelayanan Publik) adalah segala kegiatan pelayanan yang di-

laksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan peraturan

perundang-undangan, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa

pemberdayaan adalah kegiatan pemenuhan keinginan dan kebutuhan/

kepentingan masyarakat oleh penyelenggara Negara termasuk Pemberdayaan

yang dilakukan TNI kepada masyarakat. Ada beberapa bentuk program TNI,

yaitu :

a. Bhakti TNI adalah merupakan perwujudan Dharma Bhakti TNI sebagai

alat pertahanan negara dengan mendayagunakan kemampuan TNI,

bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen bangsa

lainnya dalam rangka tugas oprasi militer selain perang dalam membantu

pemerintah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan

pendukungnya sesuai dengan sistem pertahanan semestam membantu

tugas pemerintah didaerah dalam menangani permasalahan sosial di

daerah dan membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian

dan pemberian bantuan kemanusiaan.

b. Operasi Bhakti adalah pelibatan TNI dengan mengarahkan dan

memanfaatkan kemampuan TNI berupa tenaga, daya dan sarana yang

dimiliki, dalam rangka kegiatan Bhakti TNI yang di titik beratkan pada



32

sasaran fisik Matriil dan mental spiritual, dilaksanakan dalam jangka

waktu tertentu atas perintah Panglima TNI.

c. Karya Bhakti yaitu kegiatan Bhakti TNI yang dilaksanakan oleh satuan

Kodam II Sriwijaya bersama pemerintah daerah, instansi/dinas dan

masyarakat atas inisiatip sendiri atau atas permintaan yang dilaksanakan

secara rutin atau bersifat insidentil sesuai kemampuan satuan dalam

rangka membantu kesulitan masyarakat disekitar wilayah satuan dan

memperkokoh kemanunggalan TNI-Rakyat.

d. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai salah satu wujud

oprasi bhakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara

TNI, departemen atau lembaga pemerintahan non departemen dan

pemerintah daerah serta komponen bangsa laiannya, yang dilaksanaka

secara terintegrasi bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi

kegiatan pembangunan didaerah pedesaan khususnya daerah yang

tergolong tertinggal/miskin, terisolasi/terpencil, daerah perbatasan dan

daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena akibat bencana.

e. Pengawasan dan evaluasi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan

terhadap kinerja satuan untuk menjamin optimalisasi pencapaian tujuan

dan sasaran secara efektiv, efesien, ekonomis dan tidak menyimpang dari

kebijakan pimpinan TNI AD.
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Dalam Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) terdapat

pedoman pelaksana teknis kegiatan yang meliputi :

1. Pendahuluan, yang berisi ketentuan :

a. Umum

b. Maksud dan Tujuan

c. Ruang Lingkup dan Tata Urut

d. Dasar

2. Pokok-pokok Penyelenggaraan TMMD, meliputi :

a. Tujuan

b. Sasaran

c. Waktu, Tempat dan Metode

d. Organisasi

e. Peralatan dan Perlengkapan

3. Pelaksanaan Program Kegiatan

a. Tahap Perencanaan

b. Tahap Persiapan

c. Tahap Pelaksanaan

d. Tahap Pengakhiran atau Laporan dan Evaluasi

4. Administrasi

5. Komando dan Pengendalian

6. Penutup
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F. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka penulis dapat menguraikan

tentang efektivitas yang dimaksud dalam penelitan ini yaitu suatu konsep

ukuran yang memberikan gambaran antara tujuan yang telah ditetapkan

dengan hasil yang dicapai. Adapun tingkat efektivitas yang dapat dinilai

berupa input (masukan) dan output (keluaran), artinya semakin tinggi  hasil

yang dicapai dari tujuan awal yang telah ditetapkan, maka semakin efektifnya

suatu program. Sedangkan bila hasil yang dicapai jauh dari tujuan awal, maka

program tersebut tidak efektif.

Program Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa merupakan kegiatan

terpadu yang dapat dijadikan sebagai solusi di tengah keterbatasan anggaran

pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat di daerah, karena

kegiatan Bhakti TNI dalam pembangunan dapat menghemat anggaran

pemerintah dalam pendanaan pembangunan. Adapun Program Bhakti TNI

Manunggal Membangun Desa di Kampung Panaragan pada tahun 2014 yaitu

pembuatan jalan baru sepanjang 4 Km dari pusat pemerintahan Kampung

Panaragan menuju area calon Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Barat.

Efentivitas Program Bhakti TMMD di Kampung Panaragan tahun 2014 diukur

melalui indikator efektivitas menurut M.Steers dalam Duncan (1985 : 53)

yang menguraikan 3 (tiga) imdikator untuk mengukur efektivitas, yaitu :

a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan
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akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun

waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses

sosialisasi.

c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan

pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan terlihat indikator efektivitas

pelaksanaan Program Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa di Kampung

Panaragan tahun 2014. Apabila pelaksanaanya memenuhi indikator efektivitas

yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, maka program Bhakti TNI

Manunggal Membangun Desa di Kampung Panaragan bisa disebut efektif.

Sedangkan jika tidak memenuhi indikator efektivitas tersebut, maka program

TMMD itu disebut tidak efektif. Atas dasar uraian tersebut diatas, maka dapat

disusun kerangka fikir sebagai berikut :
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Gambar 1 Kerangka Pikir

Program Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa di

wilayah Kampung Panaragan Tahun 2014

Indikator efektivitas program :

Pencapaian Tujuan

Integrasi

Adaptasi

Tidak EfektifEfektif


