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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Peranan  

 

Menurut Soekanto (1990), peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Peranan 

mencakup tiga hal : 

a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat.  Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu-individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat.  

 

Berry (1995), peranan sebagai seperangkat harapan- harapan yang dikenakan pada 

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.  Selanjutnya ia juga 
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mengemukakan tentang konsep harapan- harapan (role expectation) yang 

terangkum dalam dua macam harapan yaitu  

a)   Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari 

pemegang peran. 

b)   Harapan dari pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang- 

orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya.   

 

Roucek dan Warren (1984), mengemukakan bahwa peranan adalah pola tingkah 

laku yang dilakonkan individu pada saat berinteraksi berdasarkan pada 

pengalamannya terdahulu dan derajat persetujuannya terhadap apa yang 

dianggapnya sebagai jangkauan orang lain.  Ciri yang ditunjukkan dengan nyata 

oleh individu dalam saling berinteraksi umum dalam situasi yang disebut peranan 

sosial. 

 

Wirutomo dalam Berry (1995) mengemukakan bahwa dalam peranan yang 

berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan tugas dan 

fungsi yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan 

didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada 

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.  Peranan ditentukan oleh 

norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan 

hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga 

dan di dalam peranan-peranan yang lain. 
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2.  Pengertian Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

 

Menurut Ahmadi (1999) kelompok adalah unit sosial yang terdiri dua atau lebih 

individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, 

sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan 

norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu.  Menurut Ahmadi (1999) 

kelompok adalah organisasi terdiri dari 2 (dua) atau lebih individu-individu yang 

tergantung oleh ikatan-ikatan suatu sistem ukuran-ukuran kelakuan yang diterima 

dan disetujui oleh semua anggota-anggotanya. 

 

Kartono (1994), mengartikan kelompok adalah kumpulan yang terdiri dari 2 (dua) 

atau lebih individu, dan kehadiran masing-masing individu mempunyai arti serta 

nilai bagi orang lain, dan ada dalam situasi mempengaruhi.  Pada setiap anggota-

anggota tadi selalu terdapat aksi-aksi dan reaksi-reaksi yang timbal balik. 

 

Ahmadi (1999), menyatakan masyarakat (society) yaitu wadah segenap individu-

individu yang menyelenggarakan antar hubungan sosial, terdiri atas banyak sekali 

kolektifitas-kolektifitas serta kelompok-kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri 

atas kelompok-kelompok kecil atau sub kelompok. 

 

Menurut Nadel dalam Mitchell (1984) masyarakat adalah satu kumpulan manusia 

yang terikat dalam suatu kesatuan yaitu bertindak secara terintegrasi dan tetap, 

dan bersifat agak kekal dan stabil. 

 

Beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan 

kelompok masyarakat (Pokmas) dapat diartikan himpunan atau kesatuan-kesatuan 
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manusia yang hidup bersama, oleh karenanya adanya antar hubungan antar 

mereka. 

 

Berdasarkan surat keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 42 Tahun 2013 

mengenai tugas organisasi pelaksana program di tingkat pekon dalam petunjuk 

pelaksanaan dan teknis Program GSMK, pokmas sebagai pelaksana kegiatan 

memiliki tugas :   

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif 

dalam pelaksanaan kegiatan 

2. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan 

dengan fasilitasi Petugas Teknis Kecamatan, dan Astek (Konsultan 

Manajemen Pendamping) 

3. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis yang diberikan 

4. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk 

pelaksanaan kegiatan; 

5. Membuat atau membuka Rekening Pokmas di Bank yang ditunjuk dengan 

spesimen Ketua pokmas dan Bendahara pokmas. 

6. Untuk pencairan Dana BLM dari rekening pokmas, bendahara pokmas harus 

mengajukan usulan untuk penggunaan dana kegiatan ke Camat/PJOK 

(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) setelah disetujui baru ke bank 

untuk dicairkan. 

7. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang 

direncanakan bersama masyarakat  

8. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 
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9. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk 

upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya. 

10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat secara 

periodik. 

 

3.  Pengertian partisipasi 

 

Definisi menurut beberapa teori tentang partisipasi.antara lain menurut Almond 

dalam Syamsi (1986), partisipasi adalah “sebagai orang-orang yang orientasinya 

justru pada penyusunan dan pemrosesan input serta melibatkan diri dalam 

artikulasi dari tuntutan-tuntutan kebutuhan dan dalam pembuatan keputusan”. 

Jnanabrota Bhattacharyya dalam Ndraha (1990) mengartikan partisipasi sebagai 

pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto dalam Ndraha 

(1990) mendefinisikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap 

program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan 

diri sendiri. 

 

Sementara Davis dalam Syamsi (1986) mendefinisikan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa adalah keterlibatan individu-individu anggota 

masyarakat untuk bertanggung jawab baik mental maupun emosi terhadap tujuan 

pembangunan desa.  Dalam keterlibatannya, masyarakat harus memberikan 

dukungan semangat berupa bentuk dan jenis partisipasi yang kesemuanya 

disesuaikan dengan kebutuhan dan fase pembangunan desa (perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta penilaian). 
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Mikkelsen (1995) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: 

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa 

ikut serta dalam pengambilan keputusan. 

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi 

proyek-proyek pembangunan. 

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukannya sendiri. 

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa 

orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal itu. 

5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para 

staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya 

memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. 

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan, dan lingkungan mereka. 

 

Partisipasi warga menurut Sumarto (2004) adalah “proses ketika warga, sebagai 

individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut 

mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-

kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”. 

 

Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat menurut Tjokroamidjojo (1983) 

dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan 

pembangunan yang dilakukan pemerintah. 
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Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program 

pembangunan, menurut Cohen dalam Syamsi (1986) terdiri dari partisipasi dalam 

pengambilan keputusan (decision making), implementasi, pemanfaatan (benefit) 

dan evaluasi program pembangunan.  Keempat macam partisipasi tersebut 

merupakan suatu siklus yang dimulai dari decision making, implementasi, benefit 

dan evaluasi, kemudian merupakan umpan-balik bagi decision making yang akan 

datang. Namun dapat pula dari decision making langsung ke benefits atau pada 

evaluasi, begitu pula mengenai umpan baliknya. Disamping keempat bentuk 

partisipasi tersebut dari Cohen tersebut, Conyers (1992) perlu menambahkan satu 

lagi, yaitu masyarakat sebagai penerima program perlu dilibatkan dalam 

identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan program 

pembangunan. 

 

Sementara Ndraha (1990) membagi bentuk atau tahap partisipasi menjadi 6 

bentuk/tahapan, yaitu: 

a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai 

salah satu titik awal perubahan sosial 

b. Patisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap 

informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), 

mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya 

c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan 

keputusan 

d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan 

e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

pembangunan dan 
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f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam 

menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan 

sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

Mardikanto (2009) membagi tahap - tahap partisipasi menjadi 4 yaitu : 

1). Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan 

sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh 

pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan 

kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan 

masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan 

keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di 

tingkat lokal. 

 

2). Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai 

partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara 

sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain 

pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang 

lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut 

sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap 

pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan 

masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk 
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korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga 

yang bersangkutan. 

 

3). Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat 

diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, 

tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah 

dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan 

dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat 

diperlukan . 

 

4). Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting 

yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki 

mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan 

merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaaatan hasil pembangunan akan 

merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi 

dalam setiap program pembangunan yang akan datang. 

 

Terjadinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah menurut Cohen 

dalam Syamsi (1986) disebabkan karena empat hal.  Pertama, dari segi basisnya, 

yaitu partisipasi karena desakan (impetus) dan partisipasi karena adanya insentif. 

Kedua, segi bentuk yaitu partisipasi terjadi secara terorganisasi, ada pengarahan 

dari pimpinan kelompok, dan partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh 

individu itu sendiri.  Ketiga, segi keluasannya, yaitu partisipasi terjadi dengan 
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mengorbankan waktu dan dengan menambah kesibukan di luar untuk kepentingan 

pribadinya. Keempat, dari segi efektivitasnya, yaitu dengan menjadi partisipan 

berharap bisa memberikan masukan/saran atau kontribusi yang tentunya pada 

akhirnya akan memberi manfaat terhadap dirinya.  

 

4.  Konsep Program GSMK 

 

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK) menurut 

perauran pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah suatu gerakan yang 

dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar 

berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan 

infrastruktur kampung/kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.  

Dalam melaksanakan program tersebut terdapat beberapa tujuan, prinsip 

kebijakan, sasaran lokasi, lingkup kegiatan, pendanaan, organisasi pelaksana 

program yang akan di uraikan dibawah ini : 

 

1) Tujuan Program GSMK menurut Peraturan Pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang (2013) adalah : 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat kampung/kelurahan dalam 

pembangunan daerah, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat 

b. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan 

c. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian  

pembangunan 

d. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam 

melaksanakan proses pembangunan 

e. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di  Kampung/Kelurahan 
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f. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang 

dilakukan. 

 

2) Prinsip Kebijakan Program GSMK menurut Peraturan Pemerintah Kabupaten 

Tulang Bawang (2013).adalah : 

a. Inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat 

Kampung/Kelurahan  itu sendiri. 

b. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang 

direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat 

secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, 

maupun ide dan pemikiran, mulai dari  perencanaan, pelaksanaan, serta 

pengawasan. 

c. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan 

ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat 

Kampung/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan. 

d. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat 

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. 

e. Gotong Royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu 

mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan 

masyarakat. 

f. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan 

dilestarikan oleh masyarakat sendiri. 
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3) Sasaran Lokasi  

 

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun 

Kampung/Kelurahan adalah di wilayah Kampung/Kelurahan se-Kabupaten 

Tulang Bawang sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan 

Tingkat Kecamatan serta Rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten. 

(PP Kab.Tuba, 2013). 

 

4) Lingkup kegiatan 

 

Ruang lingkup kegiatan menurut Peraturan Pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang (2013) yang dapat dilakukan melalui Program Gerakan Serentak 

Membangun Kampung ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

kampung yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti : 

a. Pembangunan jalan Onderlagh 

b. Pembangunan jembatan 

c. Pembangunan saluran irigasi tersier. 

 

5) Pendanaan  

 

Sumber dana dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung  

Kabupaten Tulang Bawang menurut Peraturan Pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang (2013) adalah swadaya masyarakat, pihak swasta dari masing-masing 

Kampung/Kelurahan dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD 

Kabupaten Tulang Bawang 
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6) Organisasi Pelaksana Program menurut Pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang (2013) 

 

Pelaksana dalam program GSMK terbagi menjadi tiga yaitu di tingkat kabupaten, 

tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan yang diuraikan dibawah ini : 

(1) Tingkat Kabupaten  

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Program Gerakan 

Serentak Membangun Kampung 

b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota para 

Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten 

c. BPMPK/K sebagai Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerakan 

Serentak Membangun Kampung dengan anggota Dinas/Instansi Teknis 

terkait 

d. Tim Pengawas dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten. 

 

(2) Tingkat Kecamatan 

Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan Program Gerakan 

Serentak Membangun Kampung/Kelurahan terdiri dari Camat, Sekretaris 

Kecamatan dan seorang Kasi atau lainnya yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati.  Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan 

sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Membentuk Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan, yang terdiri 

dari Ketua, Sekretaris, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan 

(PJOK). 



21 
 

b. Menetapkan Fasilitator Kecamatan sebagai petugas teknis yang akan 

berada dibawah Koordinasi Konsultan Manajemen Pendamping;. 

c. Melakukan sosialisasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung 

Kepada Kelompok Masyarakat Kampung/Kelurahan. 

d. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan di Kampung/Kelurahan (Pokmas) 

di wilayah kecamatan atas usulan kepala kampung/kelurahan, 

berdasarkan hasil musyawarah kampung/kelurahan.  

e. Menyampaikan Usulan Program/Kegiatan Kampung/Kelurahan yang 

telah diverifikasi oleh Konsultan Manajemen Pendamping dan Tim 

Kecamatan. 

f. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam melaksanakan 

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kecamatan. 

g. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan 

diusulkan dan dilaksanakan dalam Program Gerakan Serentak 

Membangun Kampung. 

h. Menginventarisasi dan menghimpun potensi  swadaya masyarakat untuk 

pelaksanaan kegiatan. 

i. Mengetahui dan menyetujui pengalokasian dan pencairan dana BLM 

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung oleh Pokmas. 

j. Melakukan pengawasan dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. 

k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak 

Kabupaten secara periodik. 
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(3) Tingkat kelurahan 

a. Pembina dan Koordinasi Tingkat Kampung/Kelurahan Program Gerakan 

Serentak Membangun Kampung adalah Kepala Kampung/Lurah.  

b. Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun 

Kampung di tingkat Kampung/Kelurahan adalah Pokmas, ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kampung/Lurah, 

berdasarkan hasil musyawarah Kampung/Kelurahan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 

Menurut Wijaya (2011) pada penelitian yang mengenai hubungan antara peranan 

peratin dengan tingkat kinerja kelompok masyarakat (POKMAS) dalam program 

Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat.  Tingkat peranan pokmas dalam Program GMBR di Kabupaten Lampung 

Barat dalam kategori tinggi.  Hal tersebut menunjukkan bahwa pokmas sudah 

cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Program GMBR 

namun belum dapat tercapai secara maksimal.  Hal ini dikarenakan masih ada 

beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih dalam klasifikasi sedang, adapun 

beberapa bentuk kegiatan tersebut yaitu : kegiatan penyusunan proposal  rencana 

kegiatan, menginventarisasi  potensi swadaya masyarakat, membimbing  

mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga hal tersebut 

berpengaruh terhadap kinerja secara keseluruhan.  Pada penelitian ini 

menggunakan analisis secara tabulasi,dengan menggunakan analisis deskriptif 

untuk menjawab tujuan tentang hubungan antara peranan peratin dengan tingkat 

kinerja POKMAS dalam program GMBR. 
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Menurut Hadi (2012 ), meneliti tentang Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (KPMD) dan partisipasi masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tingkat peranan KPMD 

dalam program PNPM-MP di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

sebagian besar termasuk dalam kategori tinggi, namun tingkat peranan KPMD 

dalam menyebarluaskan dan mensosialisasikan program termasuk dalam kategori 

sedang, 2) tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPM-MP yakni 

partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan ikut dalam 

pengambilan keputusan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan program, dan 

memanfaatkan hasil-hasil pembangunan termasuk dalam kategori tinggi, namun 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM-MP 

termasuk dalam kategori sedang dan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

memberikan swadaya termasuk dalam klasifikasi rendah, 3) terdapat hubungan 

yang signifikan antara tingkat peranan KPMD dengan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam program PNPM-MP di Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus. 

 

Menurut Kusumawati (2011), meneliti tentang hubungan antara tingkat peranan 

Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Lampung 

Barat.  Hasil penelitiannya  menunjukkan bahwa  tingkat peranan pokmas dalam 

Program GMBR di Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi sebesar 75 

persen, ini berarti kelompok masyarakat telah memahami dan menghayati tugas 

pokok dan fungsinya dalam Program GMBR.  Pokmas selalu melakukan 
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bimbingan berupa arahan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana 

fisik, mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dari pembangunan 

tahap satu sampai kegiatan pembangunan selesai serta menghimpun potensi 

swadaya masyarakat.  Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat ikut serta dalam 

merencanakan pembangunan dan ikut dalam pengambilan keputusan, ikut serta 

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana fisik, melakukan monitoring 

dan evaluasi, serta menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.   

 

C.  Kerangka Pemikiran  

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk merubah pola pikir 

masyarakat menjadi lebih maju dengan cara meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan tani melalui proses penyuluhan dan pelatihan serta memfasilitasi 

masyarakat dengan mengenalkan teknologi yang modern dan efisisen.  

Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian seseorang atau kelompok 

dalam mengembangkan usahanya. 

 

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu kabupaten yang mengadakan 

suatu program pembangunan daerah yaitu Program Gerakan Serentak 

Membangun Kampung (GSMK) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi 

dan pemberdayaan masyarakat di pekon dalam pembangunan daerah, proses 

pembelajaran demokrasi dalam pembangunan, meningkatkan swadaya masyarakat 

dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan, meningkatkan semangat gotong 

royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan, 

mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di pekon atau kelurahan, 
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menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang 

dilakukan. 

 

Tugas Pokmas dalam PP Kab.Tuba (2013) tersebut yaitu menyelenggarakan dan 

bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan, 

ikut serta menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan 

dengan konsultan perencana yang ditunjuk oleh tim fasilitasi kabupaten, 

menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan, 

melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan, 

membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan, melakukan 

pembukuan penerimaan dana dan pengunaan dana.  Tugas kelompok masyarakat 

ini dapat berjalan apabila masyarakat ikut berpartisipasi.  Partisipasi masyarakat 

dalam program GSMK berpengaruh besar terhadap berjalannya program karena 

prinsip yang paling utama dalam program GSMK yaitu gotong royong. 

 

Pada penelitian ini pengkajian terhadap partisipasi masyarakat pada program 

GSMK mengacu kepada konsep Mardikanto (2001) membagi tahap - tahap 

partisipasi menjadi 4 yaitu (1). Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan 

merupakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan 

melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi 

langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program 

pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.  (2). Tahap partisipasi 

dalam pelaksanaan kegiatan merupakan partisipasi masyarakat dalam tahap 

pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan 

masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk 
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korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga 

yang bersangkutan.  (3). Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi 

kegiatan merupakan partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan 

sangat diperlukan.  (4). Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan 

merupakan partisipasi dalam pemanfaaatan hasil pembangunan akan merangsang 

kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 

program pembangunan yang akan datang.  Selanjutnya partisipasi masyarakat ini 

diidentifiksi sebagai variabel terikat(Y).   

 

Peranan Pokmas yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah 

tugas dari Pokmas yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis program 

GSMK.  Adapun indikator tingkat peranan Pokmas dalam Program GSMK 

tersebut adalah (1). Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan 

administratif dalam pelaksanaan kegiatan. (2). Ikut serta menyusun proposal dan 

rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan konsultan perencana yang 

ditunjuk oleh tim fasilitasi kabupaten. (3). Menghimpun potensi swadaya 

masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan. (4). Melaksanakan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan. (5). Membimbing dan 

mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. (6). Melakukan 

pembukuan penerimaan dana dan pengunaan dana.  Hal ini seperti diungkapkan 

oleh (Kaloh, 2009) kinerja suatu organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh 

pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memainkan peranan 

sesuai dengan kedudukannya.  Ketidakmampuan seseorang pemimpin dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya serta memainkan peranannya didalam suatu 



27 
 

program akan berakibat pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas 

penyelenggara program pembangunan.  Pokmas sebagai pemimpin organisasi di 

tingkat kampung dalam  menjalankan peranannya dalam  Program GSMK  baik 

secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak baik pula terhadap 

tingkat kinerja masyarakat sebagai organisasi pelaksana kegiatan pembangunan di 

tingkat kampung sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Program GSMK, 

artinya semakin baik pokmas dalam menjalankan perannya dalam Program 

GSMK maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam Program 

GSMK di Kecamatan Gedung Aji.  Secara sistematis kerangka pemikiran 

hubungan antara peranan Pokmas dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

Program GSMK dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 1.  Paradigma hubungan antara peranan pokmas dengan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam Program GSMK 

 

 

D.  Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah diduga tingkat peranan pokmas memiliki hubungan 

yang nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program GSMK di 

Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang. 

 

Variabel Bebas (X) 

Peranan Pengurus Pokmas dalam 

Program GSMK di Kabupaten Tulang 

Bawang  

 

1. Menyelenggarakan dan bertanggung 

jawab secara teknis dan administratif 

dalam pelaksanaan kegiatan 

2. Ikut serta menyusun proposal dan 

rencana teknis kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan konsultan 

perencana yang ditunjuk oleh tim 

fasilitasi kabupaten  

3. Menghimpun potensi swadaya 

masyarakat untuk pelaksanaan 

kegiatan 

4. Melaksanakan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana 

yang direncanakan 

5. Membimbing dan mengarahkan 

masyarakat dalam pelaksanaan 

kegiatan 

6. Melakukan pembukuan penerimaan 

dana dan pengunaan dana 

Variabel Terikat (Y) 

 

Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Program 

GSMK di Kabupaten Tulang 

Bawang. 

 

1. Partisipasi dalam 

perencanaan dan 

pengambilan keputusan 

pembangunan  

2. Partisipasi dalam 

pelaksanaan kegiatan 

3. Partisipasi dalam 

monitoring dan evaluasi 

kegiatan  

4. Partisipasi dalam 

pemanfaatan dan 

menikmati hasil  
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