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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

Sherif and Sherif (1956, dalam Ahmadi, A., 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 Roland Freedman (dalam Ahmadi, A., 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 
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terdiri atas kelompok-kelompok kecil atau sub kelompok.  Kelompok adalah 

himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan 

mengadakan hubungan antara sesama mereka (Soekanto, 1990).  Hubungan 

tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling menolong.  

Pengertian masyarakat itu sendiri menurut Gitosaputro (2003) adalah 

sekelompok orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis 

tertentu, dan satu sama lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

hidupnya.  Abdul Syani (2007) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan 

kelompok-kelompok makhluk dengan realitas-realitas baru yang 

berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut 

pola perkembangan tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok 

karena rasa sosial serta-merta dan kebutuhannya.  

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli dapat 

disimpulkan kelompok masyarakat (Pokmas) dapat diartikan himpunan atau 

kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karenanya adanya  

antar hubungan antar mereka. 

Pengertian pokmas dalam Program RSMW adalah organisasi terkecil di 

tingkat kampung yang dibentuk untuk menyatukan aspirasi masyarakat.  

Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai wadah aspirasi, pikiran dan tujuan 

bersama untuk memudahkan diseminasi informasi atau melibatkan sejumlah 

masyarakat di setiap kampungnya. 
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Struktur kelompok masyarakat dalam Program RSMW terdiri dari, 

a. ketua,  

b. sekretaris,  

c. bendahara, dan  

d. anggota (3 orang). 

Tugas dan peranan Pokmas dalam Program RSMW adalah sebagai berikut.  

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  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. 
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2. Peranan 

Menurut Soekanto (1990), peranan atau peran merupakan pola perilaku 

yang harus dilakukan berhubungan dengan status kedudukan seseorang 

dalam sistem sosial.  Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.  Tingkat pengetahuan 

anggota tentang program meliputi pengetahuan tentang sasaran dan tujuan 

program serta hak dan kewajiban anggota kelompok yang terlibat dalam 

program.   

Pengertian peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai status.  Menurut Soekanto (1990), peranan memiliki keterkaitan 

dengan status seseorang, peranan dapat dilihat apabila seseorang telah 

melaksanakan kwajiban dan mendapatkan haknya sesuai dengan status yang 

dimilikinya.  Kedudukan (status) dan peranan tidak dapat dipisahkan, karena 

saling tergantung antara satu dengan yang lain.  Peranan menentukan apa 

yang dibuat terhadap masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh 

masyarakat terhadap seseorang.  Selanjutnya Soekanto (1990), 

menambahkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan 

(status).  Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 

posisinya dalam pergaulan kemasyarakatan.  Posisi seseorang dalam 

masyarakat merupakan unsure statis yang menunjukkan tempat individu 

pada organisasi masyarakat, sedangkan peranan lebih banyak menunjukkan 

pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses. 
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Lebih jauh Soekanto (2002), mengemukakan bahwa peranan adalah salah 

satu aspek dinamis kedudukan (status).  Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya seseuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut 

dapat dikatakan menjalankan suatu peranan.  Konsep peranan merupakan 

salah satu dari seperangkat istilah yang digunakan dalam mempelajari 

peprilaku individu maupun kelompok, membatasi data yang dikumpulkan, 

dan mengarahkan analisis yang harus dilakukan.  Peranan yang melekat 

pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

masyarakat.  Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis 

yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.   

Peranan mencakup tiga hal yaitu: 

1) 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. 

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

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial seseorang. 

Menurut Berry (1995), mendefinisikan peranan adalah sebagai seperangkat 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan 

sosial tertentu.  Konsep peranan merupakan satu dari seperangkat istilah 

yang digunakan dalam mempelajari perilaku individu maupun kelompok, 
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membatasi data yang dikumpulkan, dan mengarahkan analisis yang harus 

dilakukan.  Selanjutnya Berry (1995), mengemukakan tentang konsep 

harapan-harapan (role expectation) yang terangkum dalam dua macam 

harapan yaitu : (1) harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 

kewajiban dar pemegang peran, (2) harapan dari pemegang peran terhadap 

masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam 

menjalankan perannya.  Struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola 

peranan yang saling berhubungan.  Walaupun peranan adalah bagian dari 

struktur masyarakat, tetapi peranan hanya ada selama peranan-peranan itu 

diisi oleh individu. 

3. Partisipasi dan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 

a. Partisipasi 

Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa 

orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal itu. Ada dua makna partisipasi 

masyarakat, yaitu :  

(1)  Partisipasi transformasional yaitu terjadi ketika partisipasi itu 

dipandang sebagai tujuan dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

yang lebih tinggi.  

(2)  Partisipasi instrumental yaitu terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai 

suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu (Mikkelsen, dalam 

Gitosaputro, 2003).  
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Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan.  Menurut Keith Davis, 

partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada 

pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.  Dalam 

defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan 

emosi, sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana 

orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan 

dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat 

kematangan dan tingkat kewajibannya.  Partisipasi itu menjadi baik 

dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan 

kebijaksanaan. 

Adapun bentuk partisipasi yang nyata yaitu sebagai berikut. 

1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-

usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan 

bantuan. 

2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang 

harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. 

3) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk 

tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang 

keberhasilan suatu program. 

4) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui 

keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang 

membutuhkannya  

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bagian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tingkat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harta_benda&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga
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Menurut Madrie (1988, dalam Effendi 2007) partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga 

masyarakat dalam proses pembangunan, ikut mendapat keuntungan dari 

proses dan hasil pembangunan baik pembangunan yang dilakukan oleh 

komunitas, organisasi atau pembangunan yang dilakukan pemerintah.  

Adanya keuntungan yang didapat dari hasil pembangunan itulah 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan, meningkatkan taraf hidup dan 

dan meningkatkan kesejahteraannya. 

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu 

sebagai berikut. 

1. Merencanakan pembangunan dan ikut dalam pengambilan keputusan 

yaitu partisipasi yang tahapannya paling tinggi tingkatannya diukur 

dari derajat keterlibatannya.  Dalam tahap perencanaan, orang 

sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup gagasan, 

tujuan, maksud dan target, diskusi. 

2. Swadaya masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam memikul 

beban pembangunan seperti memberikan sumbangan materi.  

3. Pelaksanaan kegiatan yaitu keterlibatan masyarakat dalam aktivitas-

aktivitas riil yang merupakan perwujudan program dalam kegiatan 

fisik bentuk tenaga kerja yang sepadan dengan manfaat yang akan 

diterima oleh warga yang bersangkutan.  

4. Monitoring dan evaluasi yaitu keikutsertaan masyarakat dalam 

mengukur atau memberikan penilaian sampai seberapa jauh tujuan 

program dapat dicapai, penilaian terhadap organisasi tingkat kampung 
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dalam program dan penilaian terhadap bidang pembangunan misalnya 

fasilitas umum dan lainnya.  

5. Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yaitu 

keterlibatan warga masyarakat dalam menerima hasil, menikmati 

keuntungan atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun 

secara langsung dari kegiatan yang telah dilakukan.  

Menurut Effendi (2007),  partisipasi ada dua bentuk yaitu partisipasi 

vertikal dan partisipasi horizontal.  Partisipasi vertikal adalah suatu 

bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau 

mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan 

dimana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.  Partisipasi horizontal 

adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa 

dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi secara 

horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha 

bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.  

Menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan 

tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang 

secara mandiri. 

Menurut Yadop (1980, dalam Gitosaputro, 2003) partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembangunan secara sukarela dan atas kemauannya sendiri, yang dapat 

digolongkan dalam empat bentuk sebagai berikut.  

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.  
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2. Partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.  

3. Partisipasi dalam menilai kemajuan-kemajuan program pembangunan.  

4. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu 

keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat 

keberhasilan program.  Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta 

benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari 

faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan 

masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat 

(eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada.  

Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam 

masyarakat.  Menurut Weber dan Zanden (1988 dalam Yulianti, 2012), 

mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi 

masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, 

yaitu kelas (ekonomi), status (prestice) dan kekuasaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Faktor internal 

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok 

masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keberhasilan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Program
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Faktor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Usia
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didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan 

oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, 

pekerjaan dan penghasilan.  Secara teoritis, terdapat hubungan antara 

ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, 

besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan 

sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994 dalam Yulianti, 

2012). 

2. Faktor-faktor Eksternal 

Menurut Sunarti (dalam Yulianti 2012), faktor-faktor eksternal ini 

dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang 

berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini.  

Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat 

signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. 

4. Program RSMW 

Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) adalah suatu program dan 

kebijakan kemandirian kampung.  Program ini adalah program unggulan 

dari Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditujukan untuk membangun 

setiap wilayah atau kampung yang ada di kabupaten tersebut.  Program ini 

diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam 

proses pembangunan.  Masyarakat memiliki kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam program kemandirian kampung dengan kapasitas yang 

dimilikinya baik secara individu dan kelompok dengan peningkatan 

produktifitas secara nyata dalam peningkatan aset pembangunan. 
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Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri terdiri dari 8 (delapan) kecamatan 

dan 79 kampung dan semua kampung tersebut diberikan Program RSMW.  

Kampung sebagai institusi masyarakat yang memiliki wilayah otonomi 

sendiri perlu diperkuat.  Harapannya dengan adanya penguatan institusi 

kampung pada akhirnya akan mendorong penguatan kemandirian kampung 

yang tetap bertumpu terhadap kemandirian masyarakat.  Pelaksanaan 

kebijakan program yang berbasis di kampung diyakini dapat menciptakan 

kemandirian masyarakat dengan pemanfaatan potensi lokal (SDA dan 

SDM) dengan berorientasi kepada partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan kampung.  

a. Tujuan Program RSMW  

Tujuan dari pemberian Program RSMW ini adalah sebagai berikut. 

1) Mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat, 

pemerintah kampung, pembangunan infrastruktur kampung dan 

penguatan Kelompok Usaha Ekonomi Kerakyatan masyarakat 

kampung dalam rangka efektifitas dan efisiensi monitoring, evaluasi 

dan pengawasan program. 

2) Mensinergikan seluruh upaya pembangunan kampung dalam aspek 

lembaga pemerintahan kampung, ekonomi, sosial budaya serta dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

3) Meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat selaku 

target dan pelaku pembangunan, sehingga dapat menjamin 

keberhasilan dan kontinuitas program. 



22 
 

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. 

b. Kebijakan Pengelolaan RSMW 

Kebijakan pengelolaan program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW), 

yaitu sebagai berikut. 

1) Metode  

metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan 

pemberian dana hibah dan dukungan program SKPD kepada kampung 

pada 8 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2) Kriteria pelaksaan kegiatan dan penggunaan dana hibah 

kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian stimulan 

pembangunan kampung, yaitu inisiatif, partisipatif, demokratis, 

manfaat, gotong royong dan berkelanjutan.  Kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. 

3) Perencanaan Kegiatan 

perencanaan Program RSMW dilakukan disetiap kampung di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan sasaran sebagai berikut. 

a) Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 
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b) Tergalinya potensi usaha dan sumber produksi yang dapat 

dikembangkan 

c) Tumbuhnya kelompok usaha bersama 

d) Tumbuhnya potensi sarana pemasaran 

e) Kuatnya kelembagaan pemerintahan kampung. 

c. Pelaksanaan Program RSMW 

Pelaksana Program RSMW adalah kelompok masyarakat (Pokmas) yang 

dibentuk berdasarkan musyawarah desa.  Pokmas sebagaimana tersebut 

diatas ditetapkan oleh kepala kampung terdiri dari : ketua, sekretaris, 

bendahara dan anggota (3 Orang).  Proposal kegiatan kampung disusun 

oleh Pokmas bersama-sama dengan konsultan perencana yang ditunjuk 

oleh tim fasilitasi kabupaten atas persetujuan kepala kampung dan 

diketahui oleh camat.  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. 

Perencanaan kegiatan dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai 

(RSMW) yaitu sebagai berikut. 

1) Perencanaan Kegiatan Fisik 

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Program RSMW karena 

keterbatasan SDM dikampung perlu dilakukan perencanaan oleh 

tenaga ahli yang berfungsi sebagai konsultan perencana yang ditunjuk 
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oleh tim fasilitasi kabupaten untuk menyusun perencanaan program 

yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing 

kampung. 

2) Perencanaan Kegiatan Non Fisik 

Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan non fisik melibatkan 

partisipasi masyarakat dalam penyusunannya, terutama mengenai hal 

yang menjadi prioritas dan kebutuhan dikampung masing-masing. 

Melalui mekanisme penyaluran penjaringan aspirasi masyarakat, 

dalam hal-hal tertentu untuk efektifitas dan ketepatan sasaran 

pelaksanaannya dapat dikoordinasikan oleh tim fasilitasi kabupaten 

dan tim fasilitasi kecamatan. 

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah 

Program RSMW adalah sebagai berikut. 

a) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bersama (kooperatif) yaitu 

oleh aparat pemerintah kampung bersama dengan masyarakat 

kampung/kelompok masyarakat dengan sumberdaya, tata cara dan 

teknologi tepat guna spesifik lokasi. 

b) Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan (akuntabel) baik secara moral, teknis maupun 

administrasi. 

c) Peran partisipatif masyarakat dalam bentuk swadaya masyrakat dapat 

berupa bahan-bahan material, dana dan tenaga kerja. 
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d. Pendanaan 

Sumber dana program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW)  yaitu berasal 

dari: APBD kabupaten, APBK, swadaya pihak ketiga yang tidak 

mengikat.  Besaran dana Program RSMW dari APBD Kabupaten Tulang 

Bawang Barat untuk setiap kampung dengan jumlah maksimal             

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan 

indikator jumlah aparatur kampung (terdiri dari; kepala kampung, juru 

tulis, BPK, kaur, suku, RT dan RW). 

e. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan 

Pada dasarnya jenis kegiatan yang diajukan masyarakat terbuka untuk 

kegiatan yang menurut masyarakat menjadi skala prioritas untuk 

pelaksanaan dikampungnya.  Jenis kegiatan lebih ditujukan untuk 

membangun SDM aparatur dan masyarakat, pembangunan infrastruktur 

kampung, rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana kantor serta 

fasilitas sosial-umum yang rusak ringan atau berat dengan pola kegiatan 

padat karya dengan kategori dan alokasi pendanaan meliputi: 

1. Pembangunan/rahabilitasi infrastruktur dan fasilitas sosial serta umum 

untuk kegiatan prasarana dasar masyarakat dengan alokasi dana 

sebesar 50 % dari alokasi perkampung. 

2. Perencanaan dan pengawasan teknis sebesar 5 % penataan 

administrasi pemerintah kampung sebesar 10 % yang dilaksanakan 

oleh tim fasilitasi kabupaten. 
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3. Pengembangan sentra usaha ekonomi kerakyatan dengan alokasi 

maksimum 20 persen dari alokasi dana perkampung, dana tersebut 

bersifat bergulir dan berkelanjutan. 

Bahwa untuk mengefektifkan pemanfaatan anggaran tersebut 

pelaksanaannya adalah untuk pemberdayaan kelompok usaha ekonomi 

kerakyatan melalui pengembangan peternakan kambing etawa yang 

dilaksanakan bergulir untuk 1 tahun anggaran dipusatkan di 1 (Satu) 

kampung dalam 1(satu) kecamatan, hal tersebut agar secara ekonomis 

dapat mempercepat perkembangan sentra usaha ekonomi kerakyatan 

tersebut, masing-masing kampung memiliki modal usaha yang besarrnya 

sesuai dengan nilai nominal alokasi dana untuk pengambangan sentra 

usaha ekonomi kerakyatan di tiap-tiap kampung. 

Administrasi pengelolaan kegiatan maksimal 5 % pengembangan 

sumberdaya manusia sebesar 5 %, yaitu melalui pelaksanaan bimbingan 

teknis bagi aparatur kampung/masyarakat yang dilaksanakan oleh tim 

fasilitasi kabupaten. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan olen tim 

monitoring dan evaluasi sebesar 5 % yang penggunaannya sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi RSMW, 

sosialisasi dan pelaksanaan monitoring Program RSMW. 

b. Honorarium dan transportasi tim. 

c. Honorarium tim Pembina Kabupaten 
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Pengelolaan administrasi serta pelaporan yang dilaksanakan oleh 

kunsultan perencana, pelaporan dimaksud diserahkan kepada ketua tim 

fasilitasi kabupaten melalui bagian administrasi pembangunan serta 

bagian keuangan Sekertaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

5. Kajian Penelitian Terdahulu 

Menurut Wijaya (2011), meneliti tentang hubungan antara peranan Peratin  

dengan tingkat kinerja Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Program 

Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Lampung 

Barat.  Hasil penelitiannya menunjukan bahwa peranan peratin dalam 

Program GMBR di Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi 

sebesar 80 %, hal ini dikarenakan sebagian besar peratin sudah 

melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya dalam Program GMBR.  Peratin selalu melakukan sosialisasi 

program kepada seluruh lapisan masyarakat, memfasilitasi dan 

memantabkan rumusan rencana kegiatan, membentuk pokmas, 

menginventasrisasi swadaya masyarakat, pendampingan pokmas, 

memimpin forum musyawarah, memantau dan evaluasi serta pelaporan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan dari awal proses pembangunan hingga 

selesai program pembangunan. Tingkat kinerja pokmas  dalam  Program 

GMBR di Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi sebesar 70 %.  

Hal tersebut menunjukan bahwa pokmas sudah cukup baik dalam  

menjalankan tugas dan fungsinya dalam  Program GMBR namun belum 

dapat tercapai secara maksimal.  Terdapat hubungan yang signifikan antara 
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peranan peratin/kepala pekon dengan tingkat kinerja pokmas dalam Program 

GMBR  (rs=0,467) yang ditunjukan oleh nilai t-hitung 3,384 lebih besar dari 

t-tabel pada α = 0,05 dan α = 0,01, hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin baik peranan peratin dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya dalam Program GMBR maka semakin tinggi tingkat kinerja 

pokmas sebagai pelaksana kegiatan dalam Program GMBR. 

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  menunjukan bahwa  

tingkat peranan pokmas dalam Program GMBR di Kabupaten Lampung 

Barat dalam kategori tinggi sebesar 75 %, ini berarti kelompok masyarakat 

telah memahami dan menghayati tugas pokok dan fungsinya dalam Program 

GMBR.  Pokmas selalu melakukan 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.  Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program GMBR di 

Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi sebesar 75 %.  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.  

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat peranan pokmas dengan 
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tingkat partisipasi masyarakat dalam Program GMBR (rs=0,660).  Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin baik peranan pokmas dalam 

memahami tugas pokok dan fungsinya dalam Program GMBR maka 

masyarakat akan terpacu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam Program GMBR.  

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. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai suatu perubahan 

mendasar dari masyarakat yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat.  Pembangunan dalam konteks pemberdayaan 

masyarakat dimaksudkan agar individu maupun kelompok atau lembaga dapat 

berperan aktif dalam peningkatan kualitas kehidupannya.  Pembangunan dapat 

dikatakan berhasil apabila mampu menumbuhkan perbaikan yang 

berkelanjutan secara mandiri, baik dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat 

maupun dalam peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun secara 

mandiri.  Sebagai ujung tombak dan koordinator pelaksanaan pembangunan 

peran serta pemerintahan dan masyarakat sangat penting dan strategis dalam 

penyelengaraan pembangunan nasional. 

Syarat pembangunan adalah adanya kemauan yang keras, serta kemampuan 

untuk dapat memanfatkan setiap kesempatan bagi keperluan pembangunan.  

Masyarakat harus aktif memecahkan masalah-masalah dan memiliki sikap 

terbuka bagi pikiran-pikiran dan usaha baru.  Peranan diartikan sebagai suatu 

tindakan ataupun perilaku yang harus dilaksanakan seseorang yang menempati 

suatu posisi tertentu dalam keadaan sosial (Effendi, 2007).  Hal ini berarti 

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.  

Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses 

pembangunan, pemerintah daerah melaksanakan kebijakan untuk mendorong 
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gerakan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat melalui program yang 

diberi nama Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW).  

Pelaksana program  RSMW ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang 

dibentuk oleh masing-masing kampung. Tugas kelompok masyarakat ini dalam 

Program RSMW ini adalah sebagai berikut: 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  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. 

Menurut Madrie (1988, dalam Effendi, 2007) partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat 

dalam proses pembangunan, ikut mendapat keuntungan dari proses dan hasil 

pembangunan baik pembangunan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi 

atau pembangunan yang dilakukan pemerintah.  Tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan melalui Program RSMW ini dapat dilihat melalui 

indikator-indikator yaitu: 1) partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan 
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keputusan pembangunan, 2) partisipasi dalam swadaya, 3) partisipasi dalam 

pelaksanaan kegiatan, 4) partisipasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan, 5) 

partisipasi dalam pemanfaatan dan menikmati hasil. 

Program RSMW merupakan suatu program yang mengedepankan kemandirian 

kampung dan juga kemandirian masyarakatnya.  Peningkaktan partisipasi 

dalam setiap pelaksanaan program sangat diperlukan agar masyarakat mengerti 

tentang tujuan dari Program RSMW, sehingga masyarakat merasa bertanggung 

jawab atas keberlangsungan program demi terwujudnya tujuan bersama.  

Upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mendukung dan ikut 

melaksanakan setiap kegiatan dalam Program RSMW, diperlukan peranan dari 

kelompok masyarakat ditiap-tiap kampung sebagai pelaksana dan penanggung 

jawab program.  Peranan kelompok masyarakat sangat diperlukan agar dapat 

menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.  Peranan 

yang dimaksud adalah peranan pokmas yang terdiri dari peranan ketua, 

sekretaris, bendahara, dan anggota (3 orang) dalam menjalankan setiap 

tugasnya.  Pengukuran tingkat peranan kelompok masyarakat dilakukan 

dengan menggunakan tugas-tugas kelompok masyarakat itu sendiri sebagai 

indikatornya.  Tugas kelompok masyarakat dalam hal ini adalah sesuai dengan 

tugas dari kolompok masyarakat seperti yang ditulis diatas dan yang telah 

diatur dalam petunjuk pelaksanaan program. 

Tingkat peranan pokmas yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini 

adalah tugas dari pokmas yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.  Indikator 

tingkat peranan pokmas dalam Program RSMW tersebut dijadikan variabel 
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bebas (X) dalam penelitian ini, sedangkan indikator tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan pada Program RSMW ini menjadi variabel 

terikat (Y).  Secara sistematis kerangka pemikiran hubungan antara peranan 

pokmas dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RSMW dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Paradigma hubungan peranan pengurus kelompok masyarakat 

(pokmas) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program 

Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) di Kecamatan Gunung Agung 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

Variabel Terikat (Y) 

Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Program 

RSMW di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 

1. Partisipasi dalam 

perencanaan dan 

pengambilan keputusan 

pembangunan  

2. Partisipasi dalam 

Swadaya 

3. partisipasi dalam 

pelaksanaan kegiatan 

4. partisipasi dalam 

monitoring dan evaluasi 

kegiatan  

5. partisipasi dalam 

pemanfaatan dan 

menikmati hasil  

 

Variabel Bebas (X) 

 

Peranan Pokmas dalam Program RSMW 

di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

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  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. 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang nyata antara 

tingkat peranan kelompok masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat 

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

Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


