
 

 

 

 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Pemberlakuan otonomi daerah pada dasarnya menuntut Pemerintah Daerah untuk 

melaksanakan berbagai kebijakan yang berorientasi pada upaya mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk demokratisasi, 

pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat dan dalam rangka itu, kepada daerah 

otonom diserahkan sejumlah kewenangan untuk mengatur daerahnya. 

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, kepentingan masyarakat setempat menuntut prakarsa sendiri, 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka otonomi daerah memberikan kewenangan 

yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
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dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tugas 

pokok pemerintah adalah pelayanan yang membuahkan keadilan, pemberdayaan 

yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran.  

Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah otonom merupakan pemekaran 

dari Kabupaten Tulang Bawang yang dibentuk pada tanggal 26 Oktober 2008. 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat diresmikan melalui Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang 

Barat di Provinsi Lampung.   

Sebagai daerah otonom maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

berwenang untuk melaksanakan pemerintahan dan menyelenggarakan urusan 

rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. 

Penyelenggarakan kebijakan dan program pemerintah daerah harus relevan 

dengan tuntutan masyarakat dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.   

Pemberdayaan sering kali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan 

keadaan ekonomi individu. Selain itu pemberdayaan juga merupakan konsep yang 

mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan 

tersebut. Dengan demikian proses pemberdayaan merupakan tindakan usaha 

perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik, psikologi baik secara 

individual maupun kolektif.  

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan 

orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki 

http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyOToiZD0yMDAwKzgmZj11dTUwLTIwMDguaHRtJmpzPTEiOw
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyOToiZD0yMDAwKzgmZj11dTUwLTIwMDguaHRtJmpzPTEiOw
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyOToiZD0yMDAwKzgmZj11dTUwLTIwMDguaHRtJmpzPTEiOw
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kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 

mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bebas mengemukakan 

pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari 

kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa 

yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan yang mempengaruhi mereka (Ife dalam Suharto,  2005: 58). 

Pemberdayaan sebagai tujuan, menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 

kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti 

memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan masyarakat 

sebagai sebuah proses, demikian pula halnya dengan proses pemberdayaan 

masyarakat di pedesaan, yang akan dicapai melalui program pemerintah daerah 

Upaya nyata yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorintasi pada pemberdayaan 

masyarakat adalah dengan mengimplementasikan Program Ragem Sai Mangi 

Wawai (Program Kebersamaan untuk Keberhasilan). Berdasarkan Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis 

Operasional Program Ragem Sai Mangi Wawai, maka diketahui bahwa program 

ini merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
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untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan 

pemerintah dan masyarakat kampung/kelurahan yang terdapat pada satuan kerja 

perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

Maksud Program Ragem Sai Mangi Wawai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

2 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2012 adalah untuk 

memfasilitasi program pemerintahan kampung/kelurahan dalam melaksanakan 

kegiatan pembangunan, penguatan kapasitas aparat pemerintah kampung dan 

pemberdayaan masyarakat dengan diberikan stimulan dan fasilitasi secara terpadu 

dan terencana.   

 

Tujuan Program Ragem Sai Mangi Wawai menurut Pasal 3 Peraturan Bupati 

Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2012 adalah: 

1. Mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat, pemerintahan 

kampung/kelurahan, pembangunan infrastruktur kampung/kelurahan dan 

penguatan usaha ekonomi kerakyatan masyarakat kampung/kelurahan.   

2. Mensinergikan seluruh upaya pembangunan kampung dalam aspek lembaga 

pemerintahan kampung, ekonomi, sosial, budaya serta dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai 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 

sumber daya di kampung yang memberikan dampak berantai (multiplier 

effect) pada perekonomian setempat.  
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5. Memperkuat kapasitas kelembahaan pemerintahan kampung yang penting 

artinya sebagai modal sosial (social capital) dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat.  

 

Pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat melibatkan Pemerintah Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Peran serta Pemerintah Kecamatan dalam hal ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ketepatan pencapaian sasaran dengan 

melakukan fasilitasi kegiatan dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai. Kegiatan- 

kegiatan dimaksud apabila dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan 

masyarakat tidak efektif secara kualitas maka diperlukan pendampingan dan 

pengawasan teknis kegiatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.  

 

Tim fasilitasi kecamatan dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai dilaksanakan 

oleh Camat setempat dan dibantu oleh fasilitator manajemen dan Asisten Teknis 

yang ditunjuk oleh Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten dengan mengerjakan tugas 

dan tanggungjawab sebagai berikut: 

(1) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait tingkat kabupaten dalam 

melaksanakan Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 

(2) Memfasilitasi pembentukan Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Program 

Ragem Sai Mangi Wawai 

(3) Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang dilaksanakan 

(4) Melakukan verifikasi kegiatan yang menjadi sasaran Program Ragem Sai 

Mangi Wawai Kabupaten Tulang Bawang Barat 
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(5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan  

(6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui 

Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten  

(7) Membentuk kelompok masyarakat dalam menyusun laporan pelaksanaan 

Program Ragem Sai Mangi Wawai.  

 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan menyatakan bahwa 

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis 

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. 

Sedangkan menurut Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 

Tentang Kecamatan Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah, yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, 

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang 

dilimpahkan.  

Secara umum camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang 

meliputi: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan, 

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, 

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan, membina dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 
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lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau 

kelurahan. 

 

Camat berkedudukan sebagai kepala wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah 

dalam arti daerah kewenangan, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan 

di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi 

pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-

undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, 

serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh 

pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah 

kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi 

pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi 

pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. 

 

Beberapa permasalahan yang dihadapi Camat dalam koordinasi pelaksanaan 

Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Pagar Dewa adalah sebagai 

berikut: 

1. Belum adanya pelimpahan wewenang secara khusus dari Bupati Tulang 

Bawang Barat kepada camat untuk mengkoordinasikan Program Ragem Sai 

Mangi Wawai di Kecamatan Pagar Dewa ke dalam bentuk Surat Keputusan 

atau Surat Edaran Bupati. Dasar pelaksanaan koordinasi oleh camat hanya 

terdapat dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 

2012, yang belum mengatur secara terperinci fungsi koordinasi camat.  
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2. Secara georafis wilayah Kecamatan Pagar Dewa terdiri dari daerah yang 

berbukit dan membawahi enam kampung yaitu Kampung Bujung Dewa, 

Kampung Bujung Sari Marga, Kampung Cahyou/Cahyow Randu, Kampung 

Pagar Dewa, Kampung Pagar Dewa Suka Mulya dan Kampung Marga Jaya 

Indah. Kondisi georgafis yang demikian menjadi kendala dalam pelaksanaan 

koordinasi, karena dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama bagi camat 

untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan kepada pelaksana Program 

Ragem Sai Mangi Wawai di lima kampung tersebut.     

3. Belum sinergisnya kegiatan antara masing-masing Kelompok Masyarakat 

(Pokmas) dengan kegiatan kepala kampung yang ada di Kampung Bujung 

Dewa, Kampung Bujung Sari Marga, Kampung Cahyou/Cahyow Randu, 

Kampung Pagar Dewa dan Kampung Pagar Dewa Suka Mulya, sehingga 

sering kali terjadi tumpang tindih (over lapping) dalam pelaksanaan program. 

 (Sumber: Data Prariset pada Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang  

    Barat Tahun 2013)     

 

 

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka diperlukan koordinasi 

pelaksanaan program oleh camat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dalam 

Program Ragem Sai Mangi Wawai. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan 

(2007:85), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk 

menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah 

ditentukan. Koordinasi merupakan kegiatan untuk mengimbangi dan 

menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok 
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dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

Sesuai dengan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian mengenai 

efektivitas koordinasi pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai oleh Camat 

di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat. Program yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah program pada tahun 2012, dengan 

pertimbangan bahwa pada tahun tersebut Program Ragem Sai Mangi Wawai telah 

selesai dilaksanakan, sehingga memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini.    

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimanakah Efektivitas 

Koordinasi Pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai oleh Camat di 

Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis  Efektivitas Koordinasi Pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi 

Wawai oleh Camat di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara 

praktis, yaitu sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan bidang kajian Ilmu Manajemen Pemerintahan, khususnya 

kajian mengenai efektivitas koordinasi oleh camat dalam pelaksanaan program 

pemerintah daerah di era otonomi daerah.  

 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengembangkan program dan 

kebijakan lokal dalam konteks pemberdayaan masyarakat, khususnya di era 

otonomi daerah.  Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai salah satu sumber informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian dengan kajian mengenai peranan camat dalam koordinasi 

pelaksanaan program pemerintah daerah di era otonomi daerah. 

   


