
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Efektivitas  

 

Menurut Notoatmodjo (2007: 42), efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil 

yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, pikiran dan 

alat-alat yang dikeluarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:59), 

efektif didefinisikan sebagai usaha atau tindakan yang ada efeknya, yaitu akibat, 

pengaruh, serta dampaknya, serta dapat memberikan hasil dan berhasil guna.  

 

Menurut Soekanto (2002: 120), efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-

tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas 

terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa 

sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target 

telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk 

menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru 

dikatakan efisisen.        

 

Menurut Andrian (2001:12), efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan 

memberdayakan seluruh potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya dana 

yang ada.     



 12 

Menurut Martiman (2001:12), efektivitas adalah suatu pencapaian hasil pekerjaan 

secara tepat waktu dan tepat sasaran, dalam artian bahwa hasil pekerjaan yang 

diperoleh sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Efektivitas berkaitan erat 

dalam kemampuan sumber daya manusia memanfaat potensi yang ada. 

 

Menurut Suharsono (2001:12), efektivitas adalah hasil-hasil pekerjaan yang diraih 

secara optimal dengan ciri yaitu adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan 

hasil kerja secara berkesinambungan, yang didalamnya terdapat input, proses dan 

dampak atau impact yang saling berkaitan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah suatu keadaan di mana aktivitas atau kegiatan dilaksanakan 

sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya, dengan memanfaatkan 

sumber daya manusia secara maksimal 

 

Menurut Robbins (2001: 13-14), efektivitas di dalam suatu organisasi mencakup 

sebagai berikut: 

a. Hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi  

Hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi yang baik akan 

menciptakan harapan-harapan bagi perilaku individu. Harapan-harapan ini 

menghasilkan peranan-peranan tertentu yang harus dimainkan. Sebagian orang 

harus memainkan peranan sebagai pemimpin, sementara yang lainnya 

memainkan peranan sebagai pengikut. Pimpinan tingkat menengah harus 

memainkan kedua peranan itu, karena ia mempunyai seorang atasan dan 

bawahan.  
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Organisasi mempunyai sistem wewenang, status, dan kekuasaan; dan orang-

orang di dalam organisasi itu mempunyai kebutuhan yang beraneka dari setiap 

sistem. Kelompok di dalam organisasipun mempunyai dampak yang sangat 

uat terhadap perilaku individu dan terhadap prestasi organisasi. 

 

b. Struktur organisasi yang jelas dan spesifik 

Struktur organisasi ialah pola formal tentang bagaimana orang dan pekerjaan 

dikelompokkan. Struktur sering digambarkan dengan suatu bagan organisasi. 

Proses berkenaan dengan aktivitas yang memberi kehidupan pada skema 

organisasi itu. Komunikasi, pengambilan keputusan, evaluasi prestasi kerja 

sosialisasi, dan pengembangan karier adalah proses dalam setiap organisasi. 

Kadang-kadang pemahaman masalah proses seperti gangguan komunikasi, 

pengambilan keputusan, atau sistem evaluasi prestasi kerja yang disusun 

secara kurang baik, dapat menghasilkan pengertian yang lebih tepat atas 

perilaku organisasi daripada hanya mengkaji tatanan struktural. 

 

Para pimpinan yang efaktif tahu apa yang dicarinya dalam suatu situasi kerja 

dan tahu bagaimana memahami apa yang ditemukan. Oleh karena itu, para 

pimpinan harus mengembangkan kemampuan bertindak dan mendiagnosis. 

Mereka harus dilatih untuk mengidentifikasi kondisi masalah yang 

menghendaki perhatian lebih lanjut. Indikator masalah pimpinan antara lain 

mencakup menurunnya laba, menurunnya kuantitas/kualitas pekerjaan, 

meningkatnya kemangkiran dan keterlambatan, dan sikap pegawai yang 

negatif. Masing-masing masalah tersebut merupakan asyu perilaku organisasi. 
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Berdasarkan definisi tentang organisasi tersebut diatas mengajui adanya 

kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggotanya secara 

formal. Melalui struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan 

bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme 

koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur 

organisasi biasanya berbentuk bagan yang menunjukkan hierarki jabatan dari 

kekuasaan maupun kewenangan, bidang yang menunjukkan hierarki jabatan 

dari kekuasaan maupun kewenangan, bidang yang menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya serta akses sumber dayanya. 

 

Struktur organisasi memiliki tiga komponen: Kompleksitas, formalisasi, dan 

sentralisasi. Kompleksitas, mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada 

dalam organisasi. Termasuk didalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat 

pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam hierarki organisasi, serta tingkat 

sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Formalisasi adalah 

tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada 

peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku karyawannya. Sentralisasi 

mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan. Pada 

kasus lainnya, pengambilan keputusan bisa didesentralisasikan.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa organisasi 

cenderung untuk disentralisasikan maupun cenderung didesentralisasikan, 

namun menetapkan letak organisasi dalam rangkaian keputusan tersebut, 

merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan apa jenis struktur yang 
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ada. Struktur organisasi dapat berbentuk lini (garis), lini dan staf maupun 

matriks. Untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi, para pimpinan 

harus memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur organisasi. Dengan 

memandang suatu bagan organisasi, seseorang hanya melihat suatu susunan 

posisi, tugas-tugas pekerjaan dan garis wewenang dari bagian-bagian dalam 

organisasi. 

 

2.2 Tinjauan Tentang Koordinasi  

 

2.3.1 Pengertian Koordinasi  

Menurut Bintoro (2006: 24), koordinasi adalah sebuah fungsi manajemen yang 

saling berkerja sama dalam mengatur, menyatukan dan menyelaraskan sebuah 

kegiatan usaha, sehingga tercapainya kesatuan tindakan dalam pencapain tujuan 

bersama. Dalam melaksanakan koordinasi harus memperhatikan beberapa prinsip 

diantaranya empat prinsip yang diajukan Mary Follet dan beberapa pakar lainnya. 

Selain itu terdapat tipe, teknis, dan metode yang menunjang terjadinya koordinasi 

efektif. 

 

Menurut Bintoro (2006: 25), Koordinasi yang dilakukan di semua organisasi 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran  

2. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah 

tercapainya sasaran perusahaan  

3. Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan  

4. Menghindari keterampilan overlanding dari sasaran perusahaan  

5. Menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan  
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6. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran 

organisasi atau perusahaan. 

 

Menurut Syafii (2004: 42), koordinasi adalah kegiatan menyesuaikan diri dari 

bagian satu sama lain dan gerakan serta pengerjaan bagian pada saat yang tepat, 

sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil 

secara keseluruhan. Sedangkan tujuan dari koordinasi adalah mengupayakan agar 

kinerja setiap unit menjadi teratur, meminimalisir terjadinya kekacauan sehingga 

tujuan dari organisasi dapat tercapai. 

 

Handoko (2003: 55-56), berpendapat bahwa terdapat dua poin penting untuk 

pengertian koordinasi, yakni: (a) suatu kelangsungan, keharmonisan untuk 

mencapai tujuan, yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi, dan 

adminisrasi. (b) penyusunan usaha-usaha kelompok didalam suatu kelangsungan 

dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam 

pengusahaan tercapainya tujuan bersama. 

 

Menurut 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 dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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Koordinasi sebagai proses dimana pimpinan mengembangkan pola yang teratur 

dari usaha kelompok diantara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan 

dalam usaha mencapaian tujuan bersama. Koordinasi harus ada untuk 

menyempurnakan banyak usaha agar pencapaian usaha efektif. Koordinasi 

memungkinkan kesatuan usaha mental dan fisik dalam bermacam-macam sikap 

karena menciptakan kelebihan usaha yang di koordinasikan pada sejumlah usaha 

individu dari para peserta. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian koordinasi di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

koordinasi adalah sebuah fungsi manajemen yang saling berkerja sama dalam 

mengatur, menyatukan dan menyelaraskan sebuah kegiatan usaha, sehingga 

tercapainya kesatuan tindakan dalam pencapaian tujuan bersama.  

 

2.3.2 Prinsip-Prinsip Koordinasi 

 

Menurut Hasibuan (2007: 86-87), prinsip koordinasi merupakan acuan atau dasar 

yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan koordinasi. Penerapan prinsip 

koordinasi secara tepat dapat mendukung tercapainya koordinasi yang efektif. 

Prinsip koordinasi tersebut antara lain: 

1. Komunikasi 

Koordinasi pada dasarnya tidak terlepas dari proses komunikasi yang terjadi 

pada semua level dalam organisasi. Koordinasi yang baik harus dimulai 

dengan menjalin komunikasi yang baik dan efektif antar anggota organisasi 

baik secara formal maupun non formal. Komunikasi yang baik memungkinkan 

transmisi informasi mengenai aturan, kebijakan, maupun prosedur pada semua 

level sehingga mendukung koordinasi. 



 18 

2. Integrasi 

Integrasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan 

berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran 

dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan 

dan disepakati bersama. Dengan adanya integrasi, koordinasi dapat berjalan 

secara terarah di semua level. 

 

3. Sinkronisasi 

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, 

tindakan, dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau 

kerja. Keserasian dalam pelaksanaan tugas mampu mempermudah penerapan 

koordinasi di suatu organisasi. 

4. Simplifikasi 

Simplifikasi dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus 

mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit 

organisasi. Masing-masing unit akan mengkoordinasikan tentang tugas dan 

pelaksanaanya kepada masing-masing bagian yang ada. 

 

Prinsip koordinasi lain menurut Follet dalam Hasibuan (2007: 88-89) terdapat 

empat prinsip, yaitu: 

1. Early Stage 

Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap 

awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan 

sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika 

koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu 
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planning, organizing, actuating, dan controlling dapat terlaksana dengan baik. 

Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai 

dengan lebih mudah dan cepat. 

2. Continuity 

Berdasarkan prinsip kesinambungan, koordinasi merupakan sebuah proses 

yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Proses koordinasi dimulai sejak 

membentuk organisasi sampai organisasi tersebut berjalan. Koordinasi selalu 

dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap proses planning, organizing, 

actuating, dan controlling. 

3. Direct contact 

Berdasarkan prinsip kontak langsung, proses koordinasi dapat berjalan dengan 

baik karena adanya komunikasi langsung antara anggota organisasi. Seluruh 

manajer harus mampu berkomunikasi langsung dengan baik dengan 

bawahannya sehingga tercipta hubungan yang baik. Kontak langsung ini sangat 

penting untuk menghindari kesalahpahaman, salah penafsiran, dan perselisihan 

antara manajer dan anggota organisasi lainnya. Dengan demikian manajer 

dapat mengkoordinasi berbagai aktivitas anggotanya secara efektif dan efisien. 

4. Reciprocal relation 

Prinsip timbal baik menyatakan bahwa semua faktor dalam organisasi saling 

bergantung dan berhubungan. Setiap keputusan dan tindakan seseorang di 

dalam organisasi akan mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi. Oleh 

karena itu, sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan harus 

mempertimbangkan efek yang muncul pada orang lain atau departemen lain 

apabila keputusan atau tindakan tersebut diterapkan. Dengan diterapkannya 
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prinsip ini diharapkan manajer atau anggota lainnya mengambil keputusan atau 

tindakan sepihak, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. 

 

Selanjutnya para ahli manajemen modern menambahkan beberapa prinsip 

koordinasi untuk melengkapi prinsip koordinasi yang diungkapkan oleh Follet 

dalam Hasibuan (2007: 90-92), yaitu: 

1. Efective Communication 

Koordinasi dapat dilakukan dengan baik dengan adanya komunikasi yang 

efektif. Komunikasi yang baik harus diterapkan pada semua departemen dalam 

organisasi, antara para pekerja, maupun manajer dengan bawahannya. Semua 

penghalang dan jarak dalam berkomunikasi sebisa mungkin harus dihindari 

dan dibenahi. Komunikasi yang baik membantu mengurangi kesalahpahaman 

sehingga koordinasi dapat berlangsung dengan baik. 

2. Mutual Respect 

Koordinasi dapat dilakukan dengan baik apabila ada rasa saling menghargai 

terhadap keseluruhan organisasi. Semua manajer yang bekerja pada level yang 

berbeda harus menghargai satu sama lain, begitu juga pekerja harus 

menunjukkan sikap yang baik dan menghargai pekerja lain. Sikap saling 

menghargai juga harus diterapkan pada hubungan antara manajer dan pekerja. 

Manajer harus menghargai ide, perasaan, dan emosi para pekerjanya, 

sebaliknya pekerja harus menghargai dan mematuhi keputusan manajer.  

 

3. Clarity of Objective 

Koordinasi dapat diterapkan dengan baik apabila seluruh anggota organisasi 

mengetahui dengan jelas tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. 
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Pemahaman yang baik akan tujuan membuat anggota organisasi menyadari 

pentingnya koordinasi sehingga koordinasi dapat berjalan secara efektif. 

 

4. Scalar Chain 

Koordinasi dapat dilakukan dengan baik apabila terdapat garis kewenangan 

yang tersusun dari tingkat atas sampai tingkat terendah dalam sturktur 

organisasi. Kewenangan paling besar dimiliki oleh top manager dan 

kewenangan paling berada di first line manager. First line manager harus 

melaporkan setiap aktivitas mereka kepada manager, dengan begitu proses 

koordinasi dapat berjalan dengan baik. 

 

2.3.3 Tipe Koordinasi 

Menurut Bintoro (2006: 26-27), koordinasi terbagi menjadi beberapa tipe atau 

bentuk, yaitu: 

a. Koordinasi Vertikal  

Koordinasi yang dilakukan oleh atasan untuk melakukan kegiatan penyatuan 

dan pengarahan terhadap kegiatan unit dan kesatuan kerja yang ada di 

bawahnya. Koordinasi vertikal dilakukan agar organisasi bertindak secara 

harmonis sesuai tujuan dan kebijakan organisasi tersebut. Koordinasi vertikal 

dijamin oleh top manager. 

b. Koordinasi Horisontal 

Koordinasi antara berbagai departemen yang berbeda dengan unit lain yang 

levelnya setingkat atau sama. Misalnya Koordinasi antara departemen 

pemasaran dan departemen produksi. 
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c. Koordinasi Internal  

Koordinasi antara unit yang berbeda dari suatu organisasi yang berada di 

dalamnya dan dicapai dengan mengintegrasikan tujuan dan kegiatan 

departemen yang berbeda dari perusahaan. 

d. Koordinasi Eksternal  

Koordinasi antara organisasi dengan lingkungan luar yang terdiri dari 

pemerintah, masyarakat, pelanggan, investor, pemasok, pesaing, lembaga 

penelitian, dan sebagainya. Hal ini membutuhkan pertandingan yang tepat 

antara kebijakan dan kegiatan perusahaan dengan dunia luar. 

e. Koordinasi diagonal  

Koordinasi yang dilakukan antara karyawan yang bekerja pada tingkat yang 

berbeda dengan departemen yang berbeda (lintas sektor).  

 

2.3.4  Teknik Koordinasi dengan Pendekatan Hubungan antar Struktur 

 

Menurut Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia (1997) dalam Syafiie 

(2003: 54-57), berdasarkan pola hubungan antar struktur khususnya dalam 

kegiatan pemerintahan maka koordinasi dapat dilakukan melalui beberapa 

langkah berikut: 

1. Koordinasi Hierarkhis (Koordinasi Vertikal) 

Koordinasi Hierarkhis (Koordinasi Vertikal) adalah koordinasi dilakukan oleh 

seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat 

(pegawai) atau instansi bawahannya. Koordinasi macam ini melekat pda setiap 

fungsi pimpinan seperti halnya fungsi-fungsi perencanaan, penggerak, 

pengorganisasian dan pengawasan.Setiap pimpinan berkewajiban untuk 
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mengkoordinasikan kegiatan bawahannya. Contohnya Kepala Biro terhadap 

Kepala Bagian dalam lingkungannya atau Direktorat Jenderal terhadap 

Direktorat dalam lingkungannya. 

 

2. Koordinasi Fungsional 

Koordinasi Fungsional adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang 

pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang 

tugasnya berkaitan berdasarkan azas fungsionalisasi. Dalam koordinasi 

fungsional ini dapat dibedakan yaitu: 

a. Koordinasi Fungsional Horizontal 

Koordinasi ini dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu unit/instansi 

terhadap pejabat atau unit/instansi lain yang setingkat. Contoh : Sekretaris 

Jenderal mengkoordinasikan para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal 

dan Kepala Badan dalam menyusun rencana di lingkungan 

Departemennya. 

b. Koordinasi Fungsional Diagonal; 

Koordinasi ini dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap 

pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan 

bawahannya. Contoh: Biro Keuangan pada Sekretaris Jenderal 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya Bagian Keuangan dari 

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen yang 

bersangkutan.  Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengkoordinasikan 

Biro-biro Kepegawaian pada Departemen atau instansi pemerintah 

lainnya dalam bidang Administrasi Kepegawaian. 
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c. Koordinasi Fungsional Teritorial; 

Koordinasi ini dilakukan oleh seorang pejabat atau pimpinan atau suatu 

instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang berada dalam suatu 

wilayah (teritorial) tertentu di mana semua urusan yang ada dalam 

wilayah tersebut menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku 

penguasa atau penanggung jawab tunggal. Contoh: Administrasi 

Pelabuhan mengadakan koordinasi terhadap semua instansi atau 

perusahaan atau organisasi lain yang berada di wilayah pelabuhan 

tertentu. Contoh lainnya adalah koordinasi yang dilakukan oleh Pembina 

lokasi transmigrasi yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

 

 

2.3 Tinjauan Tentang Camat dan Kecamatan 

 

2.3.1 Pengertian Camat 

 

Menurut Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Camat adalah kepala Kecamatan. Artinya 

camat merupakan penyelenggara pemerintah di tingkat Kecamatan yang 

menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari Bupati atau Walikota 

yang bersangkutan. 

 

Menurut Wasistiono (2009: 28), camat memiliki kewenangan atributif dan 

delegatif, dalam kaitan kewenangan delegatif, Camat menerima sebagian 

kewenangan dari Bupati/Walikota. Dalam identifikasi pelayanan ini telah 

termasuk penentuan pilihan siapa yang akan menyediakan pelayanan tersebut 
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apakah kantor kecamatan sendiri (public sector), pihak swasta atau kemitraan 

dengan swasta. 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Camat berkedudukan sebagai kepala 

wilayah (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. 

 

Menurut Praktino (2007: 8), seorang camat memiliki hak untuk mengatur dan 

memerintahkan para anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. 

Seorang camat memiliki hak untuk mengurusi warganya agar tertata dengan baik 

dan menjadi daerah yang senantiasa tetap aman. Hal ini berguna sekali untuk 

menjaga tatanan warganya dan memungkinkan lebih terorganisirnya kegiata-

kegiatan yang berlangsung dalam masyarakatnya. Seorang camat memiliki hak 

untuk mengatur dan untuk mengorganisir kelancaran dan proses pembagian agar 

berjalan dengan baik, lancar dan sebagaimana mestinya  

 

 



 26 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa camat sebagai perangkat daerah yang 

mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas 

desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban 

mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya, menciptakan stabilitas dalam dinamika 

politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan 

ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat 

dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi 

utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan 

tugas-tugas pembinaan wilayah. 

 

Menurut Budiman (2005: 4), camat mempunyai tugas pokok melaksanakan 

membantu Bupati dalam bidang pemerintahan, pengelolaan pengawasan dan 

pengendalian pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah 

kecamatan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat 

kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris 

daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota 

melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian 

melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, 

karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota. 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang dipimpin oleh Camat 

perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan 

kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di 

kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi 
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strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, 

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari duasumber yakni: pertama, 

bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, dan kedua, 

kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa camat 

merupakan pimpinan dari tim kerja perangkat wilayah kecamatan yang 

bertanggung jawab di lingkungan kerjanya. Peran Camat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan 

dan sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya. 

 

2.3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat  

 

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 

Tentang Kecamatan dinyatakan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah 

kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah 

kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah . 

 

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi 

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan 

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengoordinasikan 
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penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan 

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum 

dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

 

Menurut Wasistiono (2009: 29-30), 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. Pelaksanaan kewenangan camat mencakup 

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan 

perundang-undangan.  

 

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 

kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, 

meliputi:  

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan 

b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan/atau kelurahan 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau 

kelurahan 
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e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 

di tingkat kecamatan 

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada 

bupati/walikota. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Camat mempunyai 

tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas 

pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

 

2.3.3 Pengertian Kecamatan 

 

Menurut Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa kecamatan merupakan salah satu Perangkat 

daerah kabupaten/kota.  

 

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

menyatakan bahwa:  

(1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman 

pada Peraturan Pemerintah. 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang 

bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

 



 30 

Penjelasan Pasal 126 Ayat (1) menyatakan bahwa kecamatan adalah wilayah kerja 

camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Penjelasan tersebut 

menunjukan adanya dua perubahan penting yaitu sebagai berikut: 

d. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan seperti pada masa 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, melainkan menjadi wilayah. Sebagai 

wilayah kerja, kecamatan bukan lagi wilayah kekuasaan dari camat tetapi areal 

tempat camat bekerja (sama dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, 

Pasal 1 huruf (m). 

e. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, bukan lagi kepala 

wilayah administrasi pemerintahan seperti pada masa Undang-Undang Nomor 

5 tahun 1974. (Sama dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Pasal 1 

huruf (m). 

 

Konsekuensi logisnya, camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai 

administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut 

Wasistiono (2009: 28), perbedaan filosofi antara Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:  

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melanjutkan penggunaan filosofi 

keanekaragaman dalam kesatuan. Berdasarkan filosofi ini, Daerah tetap diberi 

kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. 

b. Selain tetap menggunakan paradigma penguatan peran politik berupa 

demokratisasi dan partisipasi masyarakat, ditambahkan paradigma 

administratif berupa dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan 
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dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta paradigma ekonomi 

berupa peningkatan daya saing daerah. 

c. Tugas utama pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan 

berubah menjadi pelayan masyarakat. 

d. Semula dari dominasi legislative (legislative heavy) mengarah pada pola 

pembagian kewenangan yang seimbang (check and balances). 

e. Masih tetap menggunakan pola otonomi yang asimetris, 

f. Pengaturan terhadap Desa yang terbatas, menggantikan pengaturan yang luas 

dan seragam secara nasional. 

g. Memadukan penggunaan pendekatan “besaran dan isi otonomi” (size and 

content approach) dalam pembagian daerah otonom dengan pendekatan 

berjenjang (level approach) yang bersifat semu  

 

Menurut Noordholt dalam Wasistiono (2006: 27), kajian tentang Kecamatan 

berarti meliputi tiga lingkungan kerja yaitu: 

a. Kecamatan dalam arti kantor Camat. 

b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti camat sebagai kepalanya. 

c. Camat sebagai bapak “pengetua” wilayahnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kecamatan merupakan 

wilayah kerja dari perangkat pemerintah Kecamatan yang mencakup beberapa 

desa atau kelurahan yang berada di wilayahnya. Pengaturan penyelenggaraan 

kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara 

legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat 

mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan 
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masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-

tugas umum pemerintahan. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Program dan Kebijakan  

 

2.4.1 Pengertian Program  

 

Menurut Jogianto (2002: 12), yang dimaksud dengan program adalah suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran yang tertentu. 

 

Sementara itu menurut Hasibuan (2001: 35), program adalah setiap sesuatu yang 

terdiri atas objek-objek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertata 

kait dan bertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur 

tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. 

Program merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari sejumlah variabel yang 

berinteraksi suatu program pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari 

kegiatan yang berhubungan dengan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang 

berkaitan yang melaksanakan kegiatan utama dari suatu organisasi.  

 

Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengendalian, dan Evaluasi dalam 

pelaksanaan program merupakan sederetan fungsi-fungsi manajemen tradisional 

yang dibutuhkan oleg organisasi nirlaba untuk menjamin organisasi yang 

bersangkutan berjalan baik. Fungsi perencanaan mencakup perumusan tujuan 

jangka pendek dan jangka panjang organisasi, serta mengembangkan strategi 

untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi pengorganisasian adalah memadukan 
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orang-orang dan tugas-tugas mereka dalam suatu struktur yang terencana, bukan 

semata-mata demi tugas itu sendiri, tetapi juga memuaskan kebutuhan orang-

orang yang melaksanakannya. Fungsi pengendalian harus diberlakukan juga. 

Fungsi pengawasan ini perlu untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan pada 

jalurnya dan untuk mengorek kesalahan yang terjadi. Fungsi evaluasi dibutuhkan 

untuk menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. 

 

Menurut Baridwan (2000: 3), program adalah suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang 

menyeluruh (terintegrasi) untuk melaksanakan kegiatan organisasi dalam rangkai 

mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa program terdiri 

dari beberapa komponen atau subbagian yang saling berhubungan dan tersusun 

sedemikian rupa dan yang bersama-sama hendak mempunyai tujuan yang telah 

ditetapkan. Suatu program terdiri dari unsur-unsur yang dapat dikenal sebagai 

saling bergantungan karena mempunyai tujuan yang sama.  

 

2.4.2 Karakteristik Program  

 

Menurut Jogianto (2002: 14-16), beberapa karasteristik suatu program adalah 

sebagai berikut: 

a) Komponen Program 

Merupakan dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang saling 

bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen program atau elemen 

program berupa suatu subbagian atau bagian dari program tersebut. 
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b) Batas Program 

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu program dengan program 

yang lainya atau dengan lingkungan luarnya. Batas program ini 

memungkinkan suatu program dipandang sebagai satu kesatuan batas suatu 

program menunjukkan ruang lingkup dari program tersebut. 

c) Lingkungan Luar Program (environment) 

Merupakan segala sesuatu diluar batas program yang mempengaruhi operasi 

program. Lingkungan luar program dapat bersifat menguntungkan dan 

merugikan program. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi 

dari program dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara.  

d) Penghubung Program (interface) 

Merupakan media penghubung antara satu subbagian dengan subbagian yang 

lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya 

mengalir dari satu subbagian ke subbagian yang lainnya. Keluaran (output) 

dari satu subbagian akan menjadi masukan (input) untuk subbagian yang 

lainnya melalui penghubung. 

e) Masukan Program (output) 

Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam program. Masukan dapat 

berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal 

input). Maintenance input adalah energi masuk, agar program beroperasi. 

f) Keluaran Program (out put) 

Merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan 

masukkan untuk sub program yang lain atau kepada supra program. 
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g) Pengolah Program 

Merupakan suatu program dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran. 

h) Sasaran Program 

Suatu program pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objectives). Kalau 

suatu program tidak mempunyai sasaran, maka operasi program tidak akan 

ada gunanya. Sasaran dari program sangat menentukan sekali masukan yang 

dibutuhkan program dan keluaran yang akan dihasilkan program. 

 

 

2.4.3 Klasifikasi Program  

 

Menurut Jogianto (2001: 17-18), program dikalisifikasikan menjadi: 

a) Program Abstrak dan Program Fisik 

Program abstrak adalah program yang berupa pemikiran atau ide–ide yang 

tidak tampak secara fisik. Program fisik merupakan program yang ada secara 

fisik. 

b) Program Alamiah dan Program Buatan Manusia 

Program alamiah adalah program yang terjadi melalui program alam tidak 

dibuat manusia. Program buatan manusia merupakan program yang dirancang 

manusia 

c) Program Tertentu dan Program tak tentu.  

Program tertentu beropersi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprekdiksi. 

Program tak tentu adalah program yang kondisi masa depannya tidak dapat 

diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 

 



 36 

d) Program Tertutup dan Program Tak Tertutup 

Program tertutup merupakan program yang berhubungan dan tidak 

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka program yang 

berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. 

 

2.4.4 Program dalam Suatu Organisasi 

 

Menurut Handoko (2006: 13), program dalam suatu organisasi adalah suatu 

proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi disertai penyusunan.Program merupakan suatu cara 

atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Jika dicermati, maka defenisi 

program tersebut mencakup dua hal sebagaimana dikemukakan dalam defenisi 

sebelumnya, yaitu memuat program dan taktik.  

 

Hamel dan Prahald dalam Handoko (2006: 14) menyusun konsep program dengan 

prespektif “kompetensi inti” sebagai titik tekan yang penting, sehingga program 

merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan 

oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, program hampir selalu 

dimulai dari “apa yang dapat terjadi” bukan dimulai dari apa yang terjadi”. Arti 

program adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan) sedangkan rencana 

merupakan produk dari suatu perencanaan (planning) yang pada akhirnya 

perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. 

 

Menurut Tripomo dan Udan (2005: 21), program dalam organisasi adalah 

kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan (goals), kebijakan 
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dan tindakan atau program organisasi. Dari pendapat tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa didalam program harus ada tujuan, kebijakan dan juga 

program. Tujuan menjadi penting karena merupakan visi dari sebuah organisasi 

tertentu untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai. 

 

Menurut Giffin dalam Tisnawati (2005: 3) mendefenisikan program sebagai 

rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi 

mencapai tujuan merupakan cita-cita utama organisasi, untuk itu diperlukan 

sebuah rencana yang terarah dan terkoordinasi dengan baik agar visi organisasi 

dapat dicapai dengan sebuah atau beberapa perencanaan yang matang. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan program adalah pola 

tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi atau pola 

pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi tersebut. Keputusan-

keputusan yang diambil organisasi tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam 

melakukan kemajuan organisasi tersebut dengan program yang dilakukan. 

 

 

2.4 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat 

 

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan 

Menurut Prijono dan Pranaka (1996: 12), pemberdayan berasal dari Bahasa 

Inggris yaitu empowerment dan empower. Sedangkan Kamus Webster dan Oxford 

English Dictionary menyebutkan kata empower mengandung dua makna yaitu (1) 

to give ability to or enable yaitu: upaya untuk memberi kemampuan atau 

keberdayaan. (2) to give power or authority to yaitu memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak lain  
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Prijono dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007:117-118), juga menjelaskan bahwa 

istilah 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 yang berbeda menurut 

kelompok etnik dan kelas sosial.  

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai sebuah 

proses adalah dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, 

berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta 

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan 

yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang 

menjadi perhatiannya (Parsons dalam Suharto, 2005:58-59). Pemberdayaan adalah 

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok-

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami 

masalah kemiskinan.  

Menurut Ife dalam Suharto (2005: 58), pemberdayaan bertujuan untuk 

meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan 

dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), 
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dalam arti bukan saja 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-

keputusan yang mempengaruhi mereka.  

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan 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 sebagai 

tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai 

sebuah proses. 

Dubois dan Miley (1977) dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007: 119) 

mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain: 

a. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja 

secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit. 

b. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan 

kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan 

kesempatan. 

c. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi. 
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d. Kompetensi diperolah atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman 

khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan. 

e. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas 

untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif. 

f. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, 

dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi. 

g. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari 

perseorangan dan perkembangan masyarakat. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah 

proses menyeluruh: suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok 

masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses 

sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, 

proses pemberdayaan hendaknya meliputi enabling (menciptakan suasana 

kondusif), empowering (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), 

protecting (perlindungan dari ketidakadilan), supporting (bimbingan dan 

dukungan), dan foresting (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang). 

Pada gilirannya diharapkan akan terwujud kapasitas ketahanan masyarakat secara 

lebih bermakna, bukan sebaliknya bahwa stimulan dan proses yang ada menjebak 

masyarakat pada suasana yang penuh ketergantungan (Wrihatnolo dan Nugroho, 

2007: 120). 
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2.4.2 Dimensi Pemberdayaan 

 

Menurut Kieffer (1981) dalam Suharto (2005), pemberdayaan mencakup tiga 

dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan 

kompetensi partisipatif. Parson et.al. (1994) dalam Suharto (2005) juga 

mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada: 

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang 

kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. 

b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan 

mampu mengendalikan diri dan orang lain. 

c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari 

pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-

upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan 

dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. 

 

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005), mengembangkan 8 indikator 

pemberdayaan yang mereka sebut sebagai empowerment index, antara lain: 

a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau 

wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis dan lain-lain. 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli 

barang-barang kebutuhan keluraga sehari-hari. 

c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli 

barang-barang sekunder atau tersier. 

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga: mampu membuat 

keputusan sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan keluarga. 
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e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah 

satu tahun terakhir ada orang yang melarang bekerja diluar rumah atau 

mempunyai anak dan lain-lain. 

f. Kebebasan dalam kampanye dan protes: seseorang dianggap berdaya jika ia 

pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes. 

g. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, 

asset produktif dan tabungan.  

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Budiriani dan Amir (2012) 

Penelitiannya berjudul Pelaksanaan Koordinasi dalam Menunjang 

Keberhasilan Pembangunan Pada Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten 

Buton Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi 

pada kantor Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara telah 

terlaksana dengan baik. Hal ini ditinjau dari pelaksanaan koordinasi vertikal 

oleh Camat selaku pimpinan pada Kantor Kecamatan Kulisusu Utara telah 

terlaksana dengan baik yakni telah melakukan Koordinasi dengan Bupati 

Buton Utara tentang pelaksanaan program kerja maupun 

program pembangunan kepada para pegawainya begitupun dengan koordinasi 

horizontal yang dilakukan para pegawai dalam mengkoordinasikan 

berbagai pelaksanaan tugas pada unit-unit kerja pada Kantor kecamatan 

Kulisusu Utara telah terlaksana dengan baik yakni adanya pengarahan antara 
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Camat Kulisusu Utara dengan Para Kepala Desa Kulisusu Utaratentang 

pelaksanaan berbagai program kerja pada Kecamatan Kulisusu Utara. (b) 

Pelaksanaan pembangunan pada Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton 

Utara telah terlaksana dengan baik pula. Hal ini ditinjau dari pelaksanaan 

pembangunan fisik berupa pembangunan prasarana jalan dan jembatan serta 

tempat sampah, maupun pembangunan non fisik berupa pelatihan kebersihan 

serta koordinasi dengan pihak Dinas Kebersihan. Pembinaan mental spiritual 

masyarakat pada Kecamatan Kulisusu Utara telah dilaksanakan dengan baik. 

 

Perbedaan penelitian Budiriani dan Amir (2012) dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Program yang diteliti oleh Budiriani dan Amir adalah program 

pembangunan pemerintah daerah secara umum, sedangkan program dalam 

penelitian ini adalah Program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat yang bersifat khusus dan diberi nama Program Ragem Mangi Sai 

Wawai.   

b. Koordinasi yang diteliti oleh Budiriani dan Amir adalah koordinasi 

vertikal antara camat dengan Bupati dan koordinasi horizontal antara 

camat dengan pegawainya, sedangkan dalam penelitian ini koordinasi 

vertikal dilakukan antara camat dengan Tim Fasilitasi Kabupaten dan 

koordinasi horizontal antara camat dengan Tim Fasilitasi Kecamatan.    

  

2. Yandiana (2012) 

Penelitiannya berjudul: Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat 

Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Kerja UPTD dalam Rangka 
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Peningkatan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan 

Partisipasi Partai Politik dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Garut.  

 

Penulis menyatakan bahwa keterlibatan Lembaga kemasyarakatan Desa 

(LPM, RW, RT, TP PKK,) dalam pembangunan masih sangat kurang. Hal ini 

dilihat terutama dari: Pertama, Penyusunan rencana pembangunan desa 

melalui musyawarah pembangunan desa tidak dilaksanakan, namun 

perencanaan pembangunan desa disusun bersama dengan instansi tingkat 

kecamatan dalam musrenbang tingkat kecamatan. Berkaitan dengan itu, 

konsekuensi yang didapat adalah Rendahnya Partisipasi Lembaga 

kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa yang ditunjukkan oleh kurang 

peduli dan terlibatnya masyarakat terhadap program pembangunan desa. 

Kedua masih rendahnya pengetahuan Lembaga kemasyaratan desa terhadap 

proses perumusan suatu perencanaan pembangunan desa, hal ini dikarenakan 

belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang tahapan 

perencanaan pembangunan desa.  

 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Koordinasi 

Camat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektifitas 

Pelaksanaan Program Kerja UPTD dalam meningkatkan Partisipasi Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Partai Politik dalam Pembangunan 

Desa. 

 

Perbedaan penelitian Yandiana (2012) dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Program yang diteliti oleh Yandiana adalah program kerja yang 

dicanangkan oleh UPTD dalam rangka peningkatan partisipasi lembaga 

kemasyarakatan desa dan peningkatan partisipasi partai politik dalam 

pembangunan desa, sedangkan dalam penelitian program yang diteliti 

adalah Program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 

bersifat khusus dan diberi nama Program Ragem Mangi Sai Wawai.   

b. Koordinasi yang diteliti oleh Yandiana adalah koordinasi vertikal antara 

camat dengan UPTD dan koordinasi horizontal antara camat dengan 

masyarakat desa, sedangkan dalam penelitian ini koordinasi vertikal 

dilakukan antara camat dengan Tim Fasilitasi Kabupaten dan koordinasi 

horizontal antara camat dengan Tim Fasilitasi Kecamatan.    

 

2.6 Kerangka Pikir  

 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menempuh upaya nyata dalam 

penyelenggaraan pembangunan yang berorintasi pada pemberdayaan masyarakat 

yaitu dengan mengimplementasikan Program Ragem Sai Mangi Wawai. Program 

ini merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan 

pemerintah dan masyarakat kampung/kelurahan yang terdapat pada satuan kerja 

perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan 

dilatarbelakangi oleh prinsip kebersamaan untuk keberhasilan. 

Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini melaksanakan upaya 
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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.  

 

Camat dalam pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai melaksanakan 

fungsi koordinasi.  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 yaitu: 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 lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 

 

Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini dikaji berdasarkan Pendekatan 

Hubungan antar Struktur menurut Sistem Administrasi Negera Republik 

Indonesia (1997) sebagaimana dikutip Inu Kencana Syafiie (2003: 54-57), yang 

meliputi koordinasi hierarkhis (koordinasi vertikal) dan koordinasi fungsional. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Koordinasi Pelaksanaan Program 

Ragem Sai Mangi Wawai oleh Camat di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten 



 47 

Tulang Bawang Barat, sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir 

berikut: 

 

 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Sebagai 

Daerah Otonomi Baru 

(Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008) 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Berbasis Karakteristik Lokal  

Program Ragem Sai Mangi Wawai 

(Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 

06 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis 

Operasional Program Ragem Sai Mangi Wawai) 

Bupati 

(Pembina Program) 
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