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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai 

dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang 

tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan 

mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat 

(Sumaryadi, 2005).  Melalui program-program pembangunan partisipatif 

tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama 

berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang 

dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Pemerintah daerah selaku pemegang mandat penyelenggaraan otonomi di 

daerah memiliki kewenangan yang luas dalam upaya mewujudkan peningkatan 

pembangunan di daerah, yang secara proporsional dan kemandiriannya 

terintegrasi pula kedalam kerangka pembangunan nasional.  Daerah memiliki 

potensi untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya 

sesuai dengan kearifan lokal dan keanekaragamannya. 

Daerah yang mempunyai sumber daya dan kearifan lokal masing-masing 

tersebut tentu dapat dimanfaatkan untuk menjadi sektor unggulan guna 

peningkatan pembangunan daerah.  Provinsi Lampung yang terdiri dari 
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berbagai kearifan lokal dan sumber daya yang ada didalamnya, yang tersebar 

diberbagai wilayah kota ataupun kabupaten.  

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah salah satu kabupaten yang 

mempunyai banyak potensi sumber daya yang dapat dikembangkan sesuai 

dengan kearifan lokal masyarakat, guna membantu peningkatan pembangunan 

daerah.  Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten hasil 

pemekaran  dari Kabupaten Tulang Bawang.  Tulang Bawang Barat 

mempunyai banyak pekerjaan rumah sebagai sebuah kabupaten baru yaitu 

membentuk dan menata diri dengan karakternya sendiri.  Penataan Tulang 

Bawang Barat sebagai kabupaten dan kota baru memerlukan perhatian yang 

sungguh-sungguh dan berkelanjutan, karena peletakan dasar-dasar sebagai 

sebuah kabupaten sangat menentukan perkembangan selanjutnya.   

Konsekuensi dari perkembangan kabupaten dan kota baru, pada Kabupaten 

Tulang Bawang Barat adalah penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan 

publik.  Pembangunan infrastruktur serta layanan publik tersebut tentunya 

membutuhkan pembiayaan.  Selama ini pemerintah mengalami keterbatasan 

dalam memenuhi anggaran pembangunan, sedangkan tuntutan akan penyediaan 

sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas semakin 

meningkat. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk lebih efisien dan efektif 

dalam pengelolaan keuangannya.  Pemerintah daerah sampai saat ini  masih 

sangat tergantung kepada anggaran pemerintah pusat seperti Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), mengingat Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang masih rendah.  Kondisi keterbatasan pembiayaan 
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pemerintah tersebut, maka seharusnya peran pemerintah dalam menyediakan 

fasilitas sarana dan prasarana semakin lama harus dikurangi untuk merangsang 

dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah seperti Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok masyarakat dalam partisipasi 

pembangunan.  Harapannya masyarakat bisa lebih mandiri dalam 

merencanakan, membangun dan mengelola serta memelihara prasarana yang 

dibutuhkannya.  Misalnya dengan memberikan suatu program yang secara 

langsung atau tidak langsung mengikutsertakan organisasi non pemerintah 

seperti, kelompok masyarakat dalam pelaksanaannya (Surotinojo, 2009). 

Beberapa program pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat, aparatur 

pemerintahan  kebupaten, kecamatan, desa serta berbagai lembaga-lembaga 

non pemerintah sudah banyak dilakukan di Propinsi Lampung, terutama 

program-program pembangunan tingkat kabupaten.  Pada kenyataannya 

dilapangan menunjukkan bahwa keberhasilan sebagian program tergantung 

pada kebutuhan, peran serta dan motivasi yang tumbuh dari masyarakat itu 

sendiri.  Upaya pemberdayaan dan pembangunan daerah tersebut juga harus 

diikuti dengan pemberdayaan kelembagaan aparatur kampung, kelembagaan 

adat dan kelompok-kelompok masyarakat sehingga pola pembangunan yang 

partisipatif sangat perlu dikembangkan di tiap-tiap daerah/kampung.  

Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri telah menerapkan beberapa program 

pembangunan daerah yang mengikutsertakan masyarakat dan organisasi non 

pemerintah dalam pelaksanaannya. 
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Salah satu program dan kebijakan kemandirian kampung telah dilakukan di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu melalui Program Ragem Sai Mangi 

Wawai.  Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) diharapkan dapat 

meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.  

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program 

kemandirian kampung dengan kapasitas yang dimilikimya baik secara individu 

dan kelompok dengan peningkatan produktifitas secara nyata dalam 

peningkatan aset pembangunan. 

Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) merupakan program utama 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menguatkan kemandirian 

kampung yang bertumpu pada kemandirian masyarakat.  Program ini 

dilaksanakan disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

yaitu pada 8 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Gunung Agung.  

Kecamatan Gunung Agung merupakan salah satu kecamatan yang memerlukan 

perhatian yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan karena kecamatan ini 

berada cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

Hal tersebut akan berimbas pada lemahnya tingkat sosialisasi tentang program 

serta kegiatan-kegiatan dalam Program RSMW dan pengawasan dari setiap 

kegiatan yang dilaksanakan dalam Program RSMW.   

Permasalahan itu tentu akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan dari 

Program RSMW sendiri, sehingga peran serta lebih dari kelompok masyarakat 

(Pokmas) yang ditunjuk menjadi pelaksana program sangat dibutuhkan.  
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Kelompok masyarakat diharapkan mampu membantu mensosialisasikan 

Program RSMW serta pentingnya setiap kegiatan dalam program tersebut. 

Adapun tujuan pemberian Program RSMW yaitu, 1) mengintegrasikan 

program-program pemberdayaan masyarakat, pemerintah kampung, 

pembangunan infrastruktur kampung dan penguatan Kelompok Usaha 

Ekonomi Kerakyatan masyarakat kampung dalam rangka efektifitas an 

efisiensi monitoring, evaluasi dan pengawasan program, 2) mensinergikan 

seluruh upaya pembangunan kampung dalam aspek lembaga pemerintahan 

kampung, ekonomi, sosial budaya serta dalam rangkapeningkatan 

kesejahteraan masyarakat, 3) meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dari 

masyarakat selaku target dan pelaku pembangunan, sehingga dapat menjamin 

keberhasilan dan kontinuitas program,  4) akselerasi peningkatan 

perekonomian kampung, karena program akan ditekankan pada sektor yang 

memiliki keunggulan lokal sesuai potensi sumberdaya dikampung yang 

memberikan dampak ganda (multiplier effect) pada perekonomian setempat, 5) 

memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung, yang penting 

artinya sebagai modal sosial (Sosial Capital) dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat. 

Program RSMW dilaksanakan seluruh kampung di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat, dengan sasaran, 1) tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, 2) 

tergalinya potensi usaha dan sumber produksi yang dapat dikembangkan, 3) 

tumbuhnya kelompok usaha bersama, 4) tumbuhnya potensi sarana pemasaran, 

5) kuatnya kelembagaan pemerintahan kampung.  Pelaksana Program RSMW 
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adalah kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk berdasarkan 

musyawarah kampung.  Pokmas sebagaimana tersebut diatas ditetapkan oleh 

kepala kampung berdasarkan musyawarah kampung terdiri dari : Ketua, 

Sekretaris, Bendahara dan Anggota (3 Orang).  Adapun tugas dari Pokmas 

dalam Program RSMW yaitu, 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) 

menyebarluaskan dan mensosialisasikan program, 4) menghimpun potensi 

swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan, 5) menyiapkan rekening 

kolektif kelompok masyarakat bersama kepala kampung pada bank yang 

ditunjuk, 6) melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang 

direncanakan,  7) membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan, 8) melakukan pembukuan penerimaan dana dan 

penggunaan dana, 9) melaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil 

kegiatan kepada kepala kampung dan camat. 

Mekanisme perencanaan kegiatan Program RSMW yaitu pokmas bersama-

sama dengan konsultan perencana yang ditunjuk oleh tim fasilitasi kabupaten 

atas persetujuan kepala kampung dan diketahui oleh camat bertugas membuat 

proposal kegiatan kampung.  Camat menyampaikan usulan tersebut kepada 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui tim fasilitasi kabupaten 

dalam bentuk rekomendasi proposal kegiatan.  Mekanisme pencairan dana 

dilakukan melalui rekening bersama Pokmas dan kepala kampung sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan (Panduan RSMW, 2012). 
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Semua kegiatan direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dilapangan 

sehingga dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat disetiap 

kampungnya.  Pada pelaksanaan Program RSMW peran serta aktif masyarakat 

kampung dalam kelompok-kelompok masyarakat sangat dibutuhkan agar 

semua rencana kegiatan program dapat terlaksana dengan baik.  Terlebih bagi 

kelompok masyarakat yang memang dibentuk untuk melaksanakan program 

tersebut.  Mereka hendaknya dapat berperan dan berkontribusi lebih dalam 

setiap perencanaan, mensosialisasikan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.  

Peranan dan kinerja yang baik dari pelaksana Program RSMW yang dalam hal 

ini adalah kelompok masyarakat (Pokmas), diharapkan dapat menjadi contoh 

dan dapat memicu masyarakat.  Masyarakat diharapkan dapat tergerak untuk 

ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang telah 

direncanakan dalam Program RSMW. 

Sehubungan dengan hal tersebut,  penulis tertarik menelaah sampai sejauh  

mana hubungan antara peranan kelompok masyarakat (Pokmas) dengan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW).  

Khususnya di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

karena kecamatan ini berada cukup jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten 

Tulang Bawang Barat.  Peranan dari kelompok masyarakat menjadi hal utama 

yang dapat merangsang tingkat partisipasi masyarakat dan keberhasilan dari 

setiap kegiatan dalam Program RSMW, mengingat pengawasan yang kurang 

intensif dari pemerintah kabupaten.  Hasibuan (2003), menyatakan bahwa 

semakin luas rentang kendali, maka pengawasan semakin tidak efektif dan 
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akan menurun daya jangkauannya. Semakin rendah pengawasan maka prestasi 

kerja akan semakin menurun.   

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana peranan Pokmas dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai 

(RSMW) di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat ? 

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi 

Wawai (RSMW) di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang 

Barat ? 

3. Bagaimana hubungan antara peranan Pokmas  dengan tingkat partisipasi 

masyarakat pada Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) di Kecamatan 

Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat ? 

B. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Tingkat peranan Pokmas dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai 

(RSMW) di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai 

(RSMW) di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

3. Hubungan antara peranan Pokmas dengan tingkat partisipasi masyarakat 

pada Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) di Kecamatan Gunung 

Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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C. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian in diharapkan berguna sebagai berikut: 

1. Bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk pembenahan program 

Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) ini kedepan agar lebih efektif dan 

mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. 

2. Bahan informasi khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dalam penyelenggaraan program-program pembangunan daerah selanjutnya 

(BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

3. Bahan referensi untuk peneliti lain yang menggunakan penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


