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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 

lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan 

adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat 

adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara 

individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait 

upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. 

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari 

perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan 

dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Sumodiningrat, 1999). 

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan dari penyuluhan pembangunan. 

Tujuan ini meliputi bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya 

sendiri atau berdaya, mampu bekerja sama, mampu mencari dan menangkap 

informasi, serta mampu mengambil keputusan.  Dalam hal ini, yang menjadi 

sasaran pemberdayaan adalah masyarakat tani yang terdiri dari pelaku utama dan 

pelaku usaha.  Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian perlu 
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diberdayakan agar mereka mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada 

serta mencari jalan keluar sesuai sumberdaya yang dimilikinya (Suwandi, 2007). 

 

Pemberdayaan kelompok tani/petani merupakan suatu proses untuk merubah pola 

pikir petani menjadi lebih maju dengan cara meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan tani melalui proses penyuluhan dan pelatihan serta memfasilitasi para 

petani dengan mengenalkan teknologi yang modern dan efisisen.  Penyuluhan 

bertujuan untuk meningkatkan kemandirian seseorang atau kelompok dalam 

mengembangkan usahanya. 

 

Kegiatan penyuluhan tidak terlepas dari peran fasilitator / penyuluh / konsultan.  

Penyuluh sangat berperan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena 

penyuluh adalah ujung tombak pembangunan yang berhadapan langsung dengan 

masyarakat.  Penyuluh diharapkan dapat aktif dalam melakukan kegiatan 

penyuluhan seperti memberikan pelatihan agar para petani lebih mengerti dan 

memahami isi penyuluhan yang disampaikan. Banyak para petani yang masih 

melakukan kegiatan petani yang mengeksploitasi lahan secara berlebih 

(penggunaan herbisida, pestisida kimiawi), untuk itu diharapkan penyuluh mampu 

membaca kebutuhan petani dan memiliki perencanaan, strategi operasional agar 

mampu menjawab permasalahan yang muncul di lokasi penyuluhan. 

 

Kegiatan penyuluhan membutuhkan peran fasilitaor dalam mempengaruhi 

keberhasilan suatu program.  Peranan secara umum merupakan suatu konsep 

tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi.  Peranan merupakan suatu hak dan kewajiban yang dilaksanakan 
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seseorang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya.  Keberhasilan tidak terlepas 

dari peran pemimpin dan penyuluh. 

 

Pemberdayaan masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari peran penyuluh dan 

pemimpin seperti program bimbingan masyarakat (BIMAS), intensifikasi massal 

(INMAS) yang dilaksanakan era orde baru, program nasional pemberdayaan 

masyarakat (PNPM mandiri), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 

yang dilaksanakan pada era reformasi saat ini.  Program tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

 

Tidak berbeda dengan pemberdayaan di Indonesia, pemberdayaan masyarakat di 

Provinsi Lampung yang ada saat ini antara lain program seperti, Ragem Sai 

Mangi Wawai (RSMW) di Tulang Bawang Barat, Gerakan Membangun Bersama 

Rakyat (GMBR) di Lampung Barat, Begawi Jejamo Wawai (BJW) di Bandar 

Lampung, Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Tulang Bawang.  

GSMK yaitu suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat 

Tulang Bawang secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi 

masyarakat.  Program GSMK di Kabupaten Tulang bawang adalah program 

pemberdayaan masyarakat yang terbilang baru, dimulai sejak tahun 2013.  GSMK 

yang ada di Kabupaten Tulang Bawang mengadopsi program GSMK yang ada di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat (PP Kab.Tuba, 2013). 

 

Tujuan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kabupaten 

Tulang Bawang adalah meningkatkan partisipasi masyarakat kampung dalam 

pembangunan daerahnya sendiri melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan, meningkatkan swadaya 
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masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan, meningkatkan 

semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses 

pembangunan, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di  

Kampung/Kelurahan, menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil 

pembangunan yang dilakukan (PP Kab.Tuba, 2013). 

 

Program GSMK ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

kampung yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat antara lain 

seperti pembangunan jalan Onderlagh, pembangunan jembatan, pembangunan 

saluran irigasi tersier dan lainnya dengan persetujuan Bupati.  Program GSMK di 

Kabupaten Tulang Bawang ini pada fase pertama direncanakan akan dilaksanakan 

dalam kurun waktu 2013 – 2017 yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan 

tahun anggaran kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang (PP Kab.Tuba, 

2013).  Berikut tabel jumlah kampung, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk 

di masing masing kecamatan. 
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Tabel 1.  Jumlah kampung,jumlah penduduk,dan kepadatan penduduk di 

Kabupaten Tulang Bawang 

 

Kecamatan Jumlah 

kampung 

Jumlah 

penduduk 

Kepadatan 

penduduk 

1.Banjar Agung 11 35.732 155 

2.Banjar Margo 12 37.012 278 

3.Gedung Aji 10 12.023 115 

4.Penawar Aji 9 17.173 164 

5.Meraksa Aji 8 13.061 138 

6.Menggala 9 41.554 121 

7.Penawar Tama 14 26.071 124 

8.Rawajitu Selatan 9 31.099 251 

9.Gedung Meneng 11 37.429 57 

10.Rawajitu Timur 8 29.166 165 

11.Rawa Pitu 9 16.067 95 

12.Gedung aji Baru 9 20.956 220 

13.Dante Teladas 11 59.706 87 

14.Banjar Baru 10 12.087 91 

15.Menggala Timur 10 11.951 62 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Penawar Tama memiliki 

jumlah kampung terbanyak yaitu sebanyak 14.  Kecamatan yang memiliki jumlah 

kampung paling sedikit terdapat 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Meraksa Aji dan 

Kecamatan Rawajitu Timur dengan jumlah kampung masing - masing sebanyak 8 

kampung.  Kecamatan Gedung Aji sendiri memiliki 10 kampung yang turut 

berperan aktif dalam pelaksanaan Program GSMK.  Berdasarkan penilaian Tim 

Monitoring dan Evaluasi GSMK Tahun 2013, Kecamatan Gedung Aji tergolong 

kategori sedang dalam hal tingkat partisipasi masyarakatnya.  Hal tersebut dinilai 

tidak sejalan dengan besarnya jumlah barang barang yang terkumpul dari swadaya 

masyarakat lebih besar, meskipun partisipasi juga dapat diwujudkan dalam bentuk 

turut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan memlihara hasil 

pembangunan tersebut.  Swadaya masyarakat menjadi salah satu indikator adanya 
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partisipasi yang muncul dari masyarakat tersebut sehingga perlu untuk diteliti 

lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Program GSMK.     

 

Kampung yang berada di Kabupaten Tulang Bawang memiliki satu kelompok 

yang dibentuk oleh kepala kampung yakni kelompok masyarakat (POKMAS).  

Setiap pokmas memiliki sturktur yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekertaris, 

bendahara, serta seksi – seksi (seksi pelaksana, seksi monitoring, seksi evaluasi, 

dan seksi pemeliharaan).  Keberhasilan dari Program GSMK di dorong oleh 

berbagai faktor, salah satu faktornya adalah peran pokmas untuk menumbuhkan 

semangat partisipasi gotong royong dan kebersamaan dalam pelaksanaan proses 

pembangunan.  Partisipasi masyarakat dalam program GSMK berpengaruh besar 

terhadap berjalannya program karena prinsip yang paling utama dalam program 

GSMK yaitu gotong royong. 

 

Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi 

masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan.  Prasyarat yang harus 

terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan 

mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap 

pembangunan (Sumodingrat, 1999). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan Pokmas dalam program GSMK di Kabupaten Tulang 

Bawang? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program GSMK di Kabupaten Tulang 

Bawang? 
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3. Bagaimana hubungan antara peranan pokmas dengan partisipasi masyarakat 

dalam program GSMK di kabupaten Tulang Bawang? 

 

B.   Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Peranan POKMAS dalam Program GSMK di Kabupaten Tulang bawang 

2. Partisipasi masyarakat dalam Program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang 

3. Hubungan antara peranan pokmas dengan partsipasi masyarakat  dalam 

Program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang 

 

C.  Kegunaan penelitian 

Penelitian ini berguna Sebagai : 

1. Bahan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Pertimbangan pokmas untuk proses pembangunan selanjutnya supaya lebih 

optimal. 

3. Peneliti sejenis sebagai refrensi. 
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