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KATA PENGANTAR 

 

Penyusunan Laporan Akhir Studi Model Penguatan Kapasitas 

Kelembagaan dan Organisasi Lokal Dalam Pengelolaan Program 

Pengembangan Kecamatan di Era Otonomi Daerah ini, dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran mengenai hasil akhir dari semua tahapan 

pelaksanaan studi terhadap model penguatan kapasitas kelembagaan dan 

organisasi lokal (social capital-nya), sehingga pelaksanaan PPK 

senantiasa mendapatkan dukukungan dari masyarakat lokal dan secara 

konsisten serta sedapat mungkin untuk tepat waktu, serta sesuai jadwal 

perencanaannya.  

Pelaksanaan kegiatan telah mempelajari dan melakukan kajian 

terhadap kelembagaan PPK maupun kelembagaan dan organisasi lokal 

yang saat ini sedang berjalan. Implementasi dari pelaksanaan kegiatan 

dilakukan dengan cara kuistioner dan wawancara. Wawancara mendalam 

dilakukan terhadap key informan pelaku kelembagaan PPK, yang terdiri 

dari FK, PJOK, PL, UPK, FD dan TPK. Sedangkan wawancara mendalam 

terhadap key informan tokoh-tokoh kelembagaan dan organisasi lokal, 

yang terdiri dari camat/aparat camat, kepala desa/aparat desa, tokoh 

agama, tokoh adat/masyarakat, tokoh pemuda/pemudi dan tokoh wanta, 

di samping juga langsung mengadakan pengamatan di lapangan. 

Demikian Laporan Akhir ini Kami buat.  Kami mengharapkan laporan 

ini mendapatkan manfaat bagi PPK khkususnya, dan masyarakat 

pengguna lain umumnya.  

Pada kesempatan ini, perkenankan Kami mengucapkan terima kasih 

dan mohon maaf kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan 

studi ini, serta memberikan masukan sehingga terselesaikannya Laporan 

Akhir ini. 

Jakarta, Nopember 2003-10-27 

Sasli Rais & Team MPKKOLDP-PPK-EOD 
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BAB I 
 

ENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Studi 

Salah satu strategi yang diimplementasikan dalam rangka 

menanggulangi dampak krisis ekonomi adalah strategi pembangunan 

yang bertumpu pada masyarakat (community base strategy) atau dengan 

kata lain sistem perencanaan pembangunan dari masyarakat sendiri 

(button up planning). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam 

kerangka strategi ini adalah pembangunan prasarana dan sarana; 

penciptaan kegiatan sosial ekonomi yang perkelanjutan; serta peningkatan 

kelembagaan  dan organisasi masyarakat daerah lokal.  

Semakin menonjol dan intennya pembahasan tentang sistem 

pembangunan model button up planning ini, menunjukkan disatu pihak 

adanya keraguan dan kemungkinan kegagalan tentang sistem 

pembangunan model top down planning, dilain pihak timbulnya kesadaran 

tentang perlunya digali berbagai alternatif model pembangunan, terutama 

dengan memanfaatkan potensi institusi masyarakat daerah lokal, yang 

mungkin sudah rusak karena kebijakan orde baru, maka hal ini perlu digali 

lagi dan institusi lokal yang masih berjalan perlu mendapatkan dukungan 

untuk memperkuatnya. 

Salah satu program yang berkarakter pemberdayaan masyarakat 

dan bersifat berkelanjutan itu adalah Program Pengembangan Kecamatan 

(PPK). PPK merupakan program yang berkarakter pemberdayaan 

masyarakat yang berbasis pada level kecamatan, yang dilakukan dengan 

P 
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cara penguatan basis (kelembagaan dan organisasi) lokal. Di samping 

bernuansa pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, 

program PPK juga diperkenalkan program yang bernuansa investasi 

proyek.  

Dalam program PPK ini diterapkan pendekatan baru di mana 

masyarakat diberikan hak untuk mencari solusi dan menyelesaikan sendiri 

permasalahannya. Melalui pendekatan baru ini masyarakat mendapat 

kepercayaan untuk mendefinisikan sendiri kebutuhannya, sekaligus 

merumuskan jalan keluarnya menurut perspektif mereka. Selain itu 

masyarakat juga diberi kepercayaan untuk mengelola sendiri sumber daya 

dan sumber dana yang dimiliki untuk digulirkan dalam komunitas mereka 

sendiri sehingga diharapkan akan terjadi akumulasi modal di dalam 

masyarakat itu. 

Dihitung sejak saat pertama kali peluncurannya, PPK telah 

melewati kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun PPK I dimulai pada tahun 

anggaran 1998/1999 sampai 2001, dan dilanjutkan dengan PPK II sejak 

2003 (terlambat setahun dari rencana awal).  Saat ini, periode 2001/2002, 

program PPK memasuki pada tahapan ke-3 dan pelaksanaan sampai 

tahap ketiga ini, PPK telah dan akan dilaksanakan di 22 propinsi, 130 

kabupaten, 986 kecamatan dan 15.481 desa. 

Berangkat dari kesadaran mengenai pentingnya melestarikan dan 

mengembangkan investasi yang telah ditanamkan itulah, maka 

pemerintah memutuskan untuk meluncurkan PPK III yang berlokasi di 

bekas lokasi I dan II PPK. Perbedaan mendasar  antara PPK III dengan 

dua tahap PPK sebelumnya adalah pada keinginan pemerintah untuk 

menjadikan PPK III sebagai suatu exit strategy  bagi PPK, sehingga 

setelah PPK III selesai, investasi yang telah ditanamkan dapat 



Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Organisasi Lokal  

Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Era Otonomi Daerah 

 

3 

diberlanjutkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan pemerinah daerah 

sendiri tanpa dampingan konsultan maupun fasilitator.  

Oleh karena itu, guna menjaga keberhasilan dan keberlanjutan 

PPK tersebut maka perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat daerah 

lokal. Kelembagaan dan organisasi lokal yang telah ada, baik yang formal 

maupun yang informal (social capital) akan turut memberikan peran 

terhadap keberlanjutan PPK tersebut. Namun, terhadap social capital lokal 

yang mungkin telah tidak berakar lagi di masyarakat dikarenakan dari 

dampak kebijakan pembangunan terpusat yang diterapkan oleh Orde 

Baru, maka perlu dibantu melalui pemerintah daerah untuk mencari 

identitas social capital yang hilang tersebut dan jika memungkinkan 

pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai institusi formal.  

Salah satu investasi pemerintah dalam program PPK ini adalah 

model kelembagaan dan organisasi PPK, yaitu forum-forum kelembagaan 

dan organisasi yang dikembangkan untuk menjamin terjadinya 

optimalisasi peran masyarakat, khususnya masyarakat miskin/marginal, 

dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

memanfaatkan hasil-hasilnya. 

Bagaimana pun PPK masih merupakan embrio kelembagaan dan 

organisasi yang masih harus diuji kemampuannya dan dapat dijadikan 

instrumen pemberdayaan masyarakat  secara nasional apabila nantinya 

berhasil. 

Namun, sampai sekarang PPK masih dalam tahapan proses untuk 

menuju seperti yang diharapkan tersebut di atas. Permasalahan-

permasalahan yang terjadi selalu timbul dalam pelaksanaannya secara 

kelembagaan dan organisasi, baik yang sifatnya internal PPK maupun 

yang sifatnya eksternal PPK. Secara internal, permasalahan yang muncul 



Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Organisasi Lokal  

Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Era Otonomi Daerah 

 

4 

antara lain: belum sempurnanya sistem kelembagaan dan organisasi yang 

ada dalam PPK yang menyangkut pola hubungan dan komunikasi serta 

belum adanya model pengembangan kelembagaan dan organisasi dalam 

PPK itu sendiri. Sedangkan permasalahan yang sifatnya eksternal antara 

lain: belum di pahaminya kelembagaan dan organisasi yang ada di 

masyarakat lokal untuk dimanfaatkan dalam penguatan pengelolaan PPK, 

serta  kelembagaan dan organisasi lokal sendiri yang belum optimal 

mendukung PPK. 

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan pemanfaatan dan 

penggalian kelembagaan dan organisasi formal lokal serta social capital 

lokal yang tersedia dan berakar di masyarakat tersebut, maka diperlukan 

perumusan model penguatan kapasitas kelembagaan dan organisasi lokal 

dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).  

1. 2.   Kerangka Pemikiran Studi 

1.2.1. Kelembagaan dan Organisasi 

Douglas C. North (1997:36) mengartikan institusi di sini sebagai 

aturan main dari suatu masyarakat atau batasan-batasan yang diciptakan 

manusia untuk menstrukturkan interaksi antar manusia. Pengertian 

“institusi” menurut Douglas inilah yang dinamai “kelembagaan”. 

Sedangkan lembaga atau organisasi itu sendiri memiliki arti pemain atau 

pelaku, kelompok individu yang terikat oleh keinginan bersama untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Institusi sosial merupakan pengikat yang 

mengikat individu-individu dengan organisasi, yang mengatur perilaku di 

dalam organisasi atau antar organisasi.  

Institusi terdiri dari institusi formal dan informal. Institusi formal 

adalah aturan-aturan yang digunakan oleh setiap figur otoritas untuk 

membentuk perilaku tertentu. Ini meliputi aturan-aturan tertulis, seperti 
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konstitusi, kontrak, undang-undang dan sebagainya. Sedangkan institusi 

informal adalah aturan-aturan yang digunakan setiap individu untuk 

membentuk perilaku sosial mereka sendiri. Aturan-aturan ini biasanya 

tidak tertulis tetapi diinternalisasikan secara pribadi atau sosial atau dapat 

diterima umum sebagai perilaku yang dikehendaki bersama. Aturan-aturan 

informal ini sering disebut juga sebagai “working rules” yang dipakai 

individu untuk membentuk perilakunya sehari-hari. Sedangkan aturan-

aturan itu sendiri bermakna ketentuan-ketentuan tentang bentuk-bentuk 

tertentu dari perilaku disertai dengan sanksi positif  atau negatif. 

Dalam keadaan ketidakpastian, institusi sudah digunakan oleh 

umat manusia dalam upaya untuk menstruktur interaksi antar sesama. 

Institusi adalah aturan main dari suatu masyarakat dan selanjutnya 

memberikan kerangka insentif yang membentuk organisasi-organisasi 

ekonomi, sosial dan politik. Institusi dibentuk untuk mengurangi 

ketidakpastian di dalam interaksi sosial itu. Konvensi lokal, misalnya, tidak 

hanya mengurangi ketidakpastian tetapi juga mengurangi keruwetan di 

dalam masyarakat. Jaringan tradisional, norma adat dan moral serta 

saling percaya di antara sesama warga masyarakat membantu 

mempermudah kehidupan mereka sehari-hari. Aturan-aturan informal 

inilah yang mendasari aturan-aturan formal, yang jarang tampak secara 

eksplisit tetapi menjadi panduan utama (working rules) bagi setiap orang 

untuk bertindak dan berperilaku. 

Sebagai working rules, institusi informal memainkan peranan yang 

penting di dalam kehidupan individu dan sosial. Institusi informal ini yang 

sering disebut juga sebagai social capital. 
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1.2.2. Social Capital di Era Otonomi Daerah 

Douglas C. North (1997) lebih mengartikan social capital sebagai  

pengetahuan bersama, pemahaman bersama, pranata bersama dan pola 

interaksi yang disandang oleh setiap individu di dalam aktivitasnya sehari-

hari. Ada beberapa macam bentuk social capital, Robert D. Putnam (1995) 

menyebut social capital terdiri dari : jaringan (network) tradisional, norma-

norma moral dan adat, serta keyakinan sosial yang berkembang dan 

tumbuh melalui proses-proses yang sengaja maupun tidak disengaja. 

Bentuk lain dari social capital adalah pola saling percaya dan resiprositas. 

Ketika seorang individu mulai mempercayai orang lain sehingga mereka 

dapat membuat komitmen pada beberapa bentuk resiprositas umum, 

mereka akan mendapatkan manfaat dalam berinteraksi sosial. Sedangkan 

unsur terpenting dari social capital, menurut Partha Dasgupta (1997:2) 

adalah saling percaya (trust). Ada atau tidak adanya trust dapat 

mempengaruhi pilihan untuk melakukan sesuatu dalam kaitan dengan 

orang atau kelompok lain dan dalam banyak hal apa yang dapat kita buat. 

Hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan kita untuk memonitor aksi 

orang-orang lain dan ini yang menjadi penting di dalam trust. 

Deliarnov (1995:3) lebih mengartikan social capital sebagai set up 

values, dengan menjelaskan bahwa sistem yang dianut oleh suatu bangsa 

(negara atau sekelompok masyarakat) tergantung dari dokrin dan aliran 

yang pada gilirannya juga dipengaruhi oleh seperangkat nilai (set up 

values) yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut, 

seperti adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, idiologi dan 

falsafahnya. Oleh karena itu, apabila kita akan menerapkan model 

pembangunan (kelembagaan dan organisasi) berbasis lokal maka harus 

dibuat pertanyaan-pertanyaan sekitar set up values tersebut mendukung 

atau bahkan kontra, terhadap sesuatu yang ditawarkan di masyarakat 
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daerah/lokal. Berarti antar daerah mungkin akan berbeda dalam 

mengadakan sambutan dalam menjemput model pembangunan yang 

ditawarkan tersebut.  

Social capital begitu penting dalam kehidupan sosial, politik dan 

ekonomi. Francis Fukuyama (1999) mengatakan bahwa social capital 

pada komunitas tertentu mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

kriminalitas, degradasi pandangan terhadap keluarga dan masyarakat, 

serta menurunnya rasa saling percaya dan reproksitas karena itu akan 

menurunkan peranan nilai-nilai moral, adat dan engagement (perjanjian) di 

dalam civil society. Robert D. Putnam (1993:167), menjelaskan 

bahwasannya social capital tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi 

masyarakat dengan mempermudah koordinasi aksi-aksi individu tetapi 

juga membantu orang melaksanakan kegiatan bersama demi keuntungan 

bersama dikarenakan adanya jaringan tradisional yang ada di masyarakat 

lokal Itu. Social capital juga merupakan perekat yang memperkuat kohesi 

sosial di antara warga suatu komunitas atau daerah, atau di antara orang 

dan kelompok atau organisasi yang menjalin hubungan atau melakukan 

interaksi. 

Lebih jauh James S. Coleman (1994:300), menjelaskan bahwa nilai 

utama dari social capital itu terletak pada nilai dari struktur-struktur sosial     

di mana para aktor bekerja dan yang dipakai oleh para aktor sebagai 

sumber daya untuk mewujudkan kepentingannya tersebut. 

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan era otonomi daerah ini, 

menurut Donatus K. Marut (2000:55) maka salah satu aspek utama yang 

harus diliihat dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan adalah 

aspek institusional dari daerah-daerah tersebut. Setelah lama didekte oleh 

pemerintah pusat yang menggunakan pendekatan teknokratis, modernis 
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dan represif, di mana daerah-daerah tidak diberi ruang gerak untuk 

melakukan inovasi dan membangun di atas institusi-institusi 

(kelembagaan-kelembagaan) yang indegeneus bahkan institusi-institusi 

lokal informal (social capital) dipaksa dilenyapkan dan diganti dengan 

institusi formal baru yang dipaksakan dari pusat dan diperkuat oleh 

peraturan-peraturan di daerah. 

Era otonomi daerah muncul saat masyarakat mulai menolak 

institusi-instisusi baru yang dipaksa diterapkan di daerah-daerah lokal, 

sementara pada saat yang sama setelah mengalami konflik-konflik sosial 

antar etnis dan intra etnis, institusi lokal yang informal (social capital) telah 

hancur.  

Tantangan terberat bagi pemerintah daerah di era otonomi ini 

adalah membangun kembali institusi lokal yang sudah hancur, 

menegakkan kembali social capital, terutama rasa saling percaya di dalam 

masing-masing dan antar daerah. Menetapkan aturan-aturan baru yang 

tidak berakar pada aturan-aturan yang sudah lama hidup di dalam 

masyarakat, apabila hal ini dilaksanakan maka akan menimbulkan 

kepincangan dan masalah baru bagi daerah-daerah lokal. Oleh karena itu, 

tugas utama pemerintahan daerah adalah menemukan kembali aturan-

aturan dan atau institusi-institusi lokal yang indegeneus yang memiliki 

kapabilitas di daerah dan akseptabilitas bagi daerah lain dan pusat 

tersebut. Di sinilah social capital dapat menjadi perekat sosial di dalam 

daerah dan antar daerah sehingga kemungkinan munculnya konflik-konflik 

baru di dalam darah dan antar daerah dapat diredam lebih awal. 

1.3. Permasalahan Studi 

Pengukuran penguatan kapasitas kelembagaan dan organisasi lokal 

merupakan hal yang penting dalam manajemen PPK secara keseluruhan, 
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Pengukuran tersebut yang dilakukan secara berkelanjutan akan dapat 

memberikan umpan balik (feedback) dari masyarakat lokal terhadap 

keberadaan PPK yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan 

secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa yang akan 

datang. 

Melalui pengukuran penguatan kelembagaan dan organisasi lokal 

itu diharapkan PPK dapat mengetahui kinerjanya selama ini. Dengan 

adanya suatu pengukuran maka kegiatan dan program PPK dapat diukur 

dan dievaluasi perannya di masyarakat daerah/lokal. Selanjutnya, 

pengukuran tersebut, dapat diperbandingkan antara PPK di daerah yang 

satu dengan beberapa daerah lainnya, dan dimungkinkan dengan 

program pemerintah semisal dengan PPK sehingga keberhasilan suatu 

program dapat dilakukan secara lebih obyektif. 

Beberapa pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya pada studi 

ini adalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana mengidentifikasi dimensi-dimensi lokalitas yang dimiliki 

oleh kelembagaan dan organisasi lokal yang dapat mendukung 

kegiatan pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)? 

(2) Bagaimana merumuskan bentuk kelembagaan dan organisasi lokal 

yang memiliki sifat inklusif, partisifatoris dan demokratis yang secara 

sistemik menjadi bagian dari proses penyelenggaraan 

kepemerintahan lokal dalam perspektif otonomi daerah? 

(3) Bagaimana merumuskan model penguatan kapasitas kelembagaan 

dan organisasi lokal, agar mampu memfasilitasi proses pengelolaan 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)?. 
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1.4. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Manfaat  Studi 

1.4.1. Maksud  

Maksud dilakukan studi “Model Penguatan Kapasitas 

Kelembagaan dan Organisasi Lokal Dalam Pengelolaan Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) di Era Otonomi Daerah” ini adalah 

untuk mendapatkan pola atau konsep penguatan kapasitas kelembagaan 

dan organisasi lokal dalam pengelolaan PPK di era otonomi daerah saat 

ini, sehingga standarisasi indikator yang signifikan terhadap keberhasilan 

program pembangunan baik daerah maupun nasional dengan 

menitikberatkan pada rencana strategis masing-masing masyarakat 

daerah/lokal tersebut.  

1.4.2. Tujuan  

Adapun tujuan studi ini adalah  : 

(1) Untuk dapat mengetahui bagaimana mengidentifikasi dimensi-

dimensi lokalitas yang dimiliki oleh kelembagaan dan organisasi lokal 

yang dapat mendukung kegiatan pengelolaan Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK); 

(2) Untuk dapat mengetahui bagaimana merumuskan bentuk 

kelembagaan dan organisasi lokal yang memiliki sifat inklusif, 

partisifatoris dan demokratis yang secara sistemik menjadi bagian 

dari proses penyelenggaraan kepemerintahan lokal dalam perspektif 

otonomi daerah; 

(3) Untuk dapat mengetahui bagaimana merumuskan model penguatan 

kapasitas kelembagaan dan organisasi lokal agar mampu 

memfasilitasi proses pengelolaan Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK). 
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1.4.3. Sasaran (Output) 

Sasaran pelaksanaan kegiatan studi ini adalah meluputi : 

(1) Teridentifikasinya dimensi-dimensi lokalitas yang dimiliki oleh 

kelembagaan dan organisasi lokal yang dapt mendukung kegiatan 

pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK); 

(2) Terumuskannya bentuk kelembagaan dan organisasi lokal yang 

memiliki sifat inklusif, partisifatoris, demokratis dan akuntabilitas yang 

secara sistemik menjadi bagian dari proses penyelenggaraan 

kepemerintahan lokal dalam perspektif otonomi daerah; 

(3) Terumuskannya model penguatan kapasitas kelembagaan dan 

organisasi lokal agar mampu memfasilitasi proses pengelolaan 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

1.4.4. Lingkup Kegiatan 

Untuk mengidentifikasi model kelembagaan dan organisasi lokal 

yang dapat memperkuat dalam proses pengelolaan PPK di seluruh 

kecamatan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dengan kondisi 

waktu yang terbatas maka dibutuhkan suatu studi yang mewakili kriteria-

kriteria dengan berbagai pertimbangan aspek sosial budaya masyarakat 

atau social capital setempat (agama/kepercayaan, tradisi, identitas kultur, 

konvensi lokal, norma moral dan adat, trust dan resiprositas dan jaringan 

tradisional), letak geografis, kelembagaan formal lokal, serta beberapa 

aspek penunjang lainnya.  Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam 

studi tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Studi dokumentasi terhadap laporan-laporan PPK, baik di 

sekretariat pusat sampai di kecamatan-kecamatan; 
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(2) Sudi dokumentasi terhadap model-model kelembagaan dan 

organisasi masyarakat lokal lainnya, misalnya : P3DT, PEMD, 

PPEP, IDT, dsb.; 

(3) Penyusunan instrumen studi; 

(4) Penentuan sampel studi; 

(5) Kajian lapangan terhadap model kelembagaan dan organisasi lokal 

daerah PPK; 

(6) Perumusan bentuk kelembagaan dan organisasi lokal yang secara 

sistemik menjadi bagian dari proses penyelenggaaan 

kepemerintahan lokal ; 

(7) Perumusan bentuk model penguatan kelembagaan dan organisasi 

lokal yang mampu memfasilitasi proses pengelolaan PPK. 

1.4.5. Manfaat  

Dengan adanya studi ini diharapkan dapat dihasilkan adanya 

instrumen model kelembagaan dan organisasi baik PPK maupun model 

kelembagaan dan organisasi lokal yang nantinya dapat memperkuat 

pengelolaan PPK secara berkelanjutan dan instrumen ini diharapkan 

dapat dijadikan pedoman yang standar dalam permodelan kelembagaan 

dan organisasi lokal dalam pengelolaan program pengembangan 

kecamatan (PPK). 
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BAB II 

 

ETODOLOGI  

 

2.1. Pendekatan Studi 

Studi yang digunakan merupakan jenis penelitian terapan (action 

research), artinya tidak bertujuan untuk menguji atau menghasilkan teori 

baru, tetapi bertujuan untuk mengaplikasikan konsep dan teori yang telah 

diakui kebenaran dan kegunaannya, dengan melakukan beberapa 

modifikasi disesuaikan dengan konteks lokasi studi. Untuk itu, kegiatan 

penelitian ini berupaya untuk menghasilkan model kelembagaan dan 

organisasi lokal yang dapat mendukung pengelolaan PPK yang sesuai 

dengan kebutuhan lapangan.  

Model studi dalam penelitian ini dikembangkan dan dikonstruksikan 

dari teori dan konsep kelembagaan, yang membagi analisisnya kepada 

beberapa tingkatan, yaitu analisis intern (kajian kelembagaan dan 

organisasi PPK) dan analisis ekstern (kajian kelembagaan dan organisasi 

lokal). 

Pada tingkat intern, kebutuhan studi lebih diarahkan untuk 

mengetahui model kelembagaan dan organisasi PPK, khususnya 

berkaitan dengan; 

 Kondisi pemahaman peran, hal ini sejalan dengan pemahaman 

masing-masing organ pelaku PPK termasuk sub organ pelaku sub 

kelembagaan dan organisasi PPK; 

M 
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 Kondisi pemahaman social capital lokal.  Kondisi social capital yang 

diamati berkaitan dengan pemahaman organ pelaku PPK terhadap 

kepercayaan/agama, identitas kultur, tradisi, konvensi lokal, normal 

moral dan adat, jaringan tradisional, trust dan reproksitas serta 

lembaga lokal yang ada di masyarakat;  

 Kondisi pemahaman kelembagaan formal.  Fokus kajian ini adalah 

untuk mengetahui pemahaman organ pelaku PPK terhadap 

kelembagaan dan organisasi formal lokal yang ada di masyaakat;  

 Kondisi pemahaman hubungan dan komunikasi. Fokus kajian ini 

adalah untuk mengetahui pola hubungan dan komunikasi organ 

pelaksana PPK dengan kelembagaan dan organisasi lokal yang ada 

di masyarakat. 

Analisis intern berguna untuk merumuskan model kelembagaan 

dan organisasi PPK sesuai dengan kondisi kecamatan/desanya. 

Pada tingkat ekstern, studi diarahkan pada pengkajian tentang 

model penguatan kapasitas kelembagaan dan organisasi lokal penerima 

PPK. Untuk itu, akan dilakukan kajian kelembagaan dan organisasi lokal 

yang ada di masyarakat, terutama yang berhubungan dengan  

kepercayaan/agama, identitas kultur, tradisi, konvensi lokal, norma moral 

dan adat, jaringan tradisional, trust dan reproksitas, serta lembaga lokal 

yang ada di masyarakat, termasuk kelembagaan dan organisasi 

formalnya. 

Untuk memperoleh analisis mendalam tentang kelembagaan dan 

organisasi lokal penerima PPK, serta untuk memperoleh perumusan 

modelnya di masa depan, dilakukan perbandingan terhadap skema 

program lain, seperti PPEP, PEMD, IDT, P3DT, dsb. 
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Model studi ini secara ringkas dapat dilihat pada matriks berikut: 

 

MODEL PENGUATAN KAPASITAS 

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI LOKAL DALAM 

PENGELOLAAN PPK di ERA OTONOMI DAERAH 

 

LANGKAH STUDI 

LEVEL STUDI PEMETAAN PEMODELAN ACTION PLAN 

INTERN 

Peta kondisi 
pemahaman, 
peran, social 
capital, 
kelembagaan 
formal, 
hubungan dan 
komunikasi 
 

Model 
kelembagaan 
dan organisasi 
PPK di setiap 
daerah 
kecamatan 

Matching 
kelembagaan 
dan organisasi 
PPK dengan 
kelembagaan 
dan organisasi 
lokal 

EKSTERN 

Model 
kelembagaan 
dan organisasi 
lokal  
 
Benchmark 
terhadap skema 
program lain 
sebagai 
pembanding. 
 

Dukungan dan 
hambatan 
model 
kelembagaan 
dan organisasi 
lokal 

Perumusan 
model 
kelembagaan 
dan organisasi 
lokal 

 

2.2. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan obyek yang diamati, yang memenuhi 

persyaratan atau fenomena yang telah ditentukan terlebih dahulu. Bagian 

dari populasi yang diambil atau ditentukan mewakili populasi untuk diamati 

dan dikaji dinamakan sampel. Dengan kata lain, sampel merupakan 

bagian dari atau mewakili populasi yang memiliki ciri-ciri antara lain: dapat 

mencerminkan seluruh populasi, dapat menentukan penyimpangan-
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penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh, dapat memberikan 

keterangan sebanyak-banyaknya dengan biaya serendah-rendahnya, dan  

sederhana sehingga mudah dilakukan penelitan. 

Karena PPK dilaksanakan di sejumlah daerah yang cukup banyak, 

yaitu terdiri dari 22 propinsi, 130 kabupaten, 986 kecamatan dan 15.481 

desa  sehingga sumber data atau obyek yang akan diteliti sangat luas 

maka menurut Sugiyono (2002:59), perlu digunakan tehnik cluster atau 

area sampling. Untuk menentukan daerah mana yang akan dijadikan 

sumber data maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi 

yang telah ditetapkan. 

Misalnya, PPK dilaksanakan di 32 propinsi dan 130 kabupaten 

maka sampelnya akan menggunakan 8 propinsi dan 33 kabupaten, 

selanjutnya pengambilan 8 propinsi dan 33 kabupaten itu dilakukan secara 

random. Tetapi karena propinsi dan kabupaten di Indonesia itu berstrata 

maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random 

sampling. Teknik samping daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, 

yaitu tahap pertama, menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya, 

menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar 

dapat mengidentifikasi indikator PPK di propinsi dan kabupaten maka 

untuk sampel daerah kecamatan secara tepat maka pemilihan lokasi 

sampel dilakukan melalui purposive sampling atau sampling terpilih 

(Sugiyono, 2002:61) yaitu tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan-pertimbangan itu antara lain, karena :  

(1) Luasnya daerah studi; 

(2) Waktu studi yang terbatas; 

(3) Sumber daya manusia yang terbatas untuk studi; 

(4) Dana yang terbatas untuk studi;  
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(5) Masing-masing pulau terwakili 1 sampel; serta 

(6) Kecamatan penerima PPK minimal sudah mendapat PPK dua 

periode. 

Oleh karena itu, dalam studi ini sampel dibatasi jumlahnya yakni 10 

kecamatan, 3 kabupaten dan 3 propinsi, Sedangkan penentuan 

kecamatan yang diambil sebagai sampel dalam setiap kabupaten dan 

propinsi, hendaknya dipertimbangkan faktor luas daerah dan 

kemajemukan kultur yang berada di masyarakat lokal. Penyebaran 

kuestioner dan penggalian data akan dilakukan oleh FK dan FD, di 

samping peneliti sendiri untuk turun ke lapangan. 

Lokasi yang diperkirakan memiliki kelembagaan dan organisasi 

lokal yang masuk dalam kriteria seperti di atas adalah sbb. : 

 

NO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN 

1. JAWA TIMUR PONOROGO SLAHUNG 

SAWOO 

JENANGAN 

2. SULAWESI TENGGARA BUTON WOLIO 

BATAUGA 

3. KALIMANTAN SELATAN BARITO MUARA ANJIR MUARA 

ANJIR PASAR 

TABUNGANEN 

4. LAMPUNG LAMPUNG TIMUR RAMAU UTARA 

LABUHAN RATU 

SEKAMPUNG 
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Setiap FK dan FD diharapkan meminta untuk menentukan 

narasumber atau key informan  yang sesuai dengan instrumen yang ada. 

2.3. Desain  

Untuk mencapai tujuan dalam studi ini, digunakan metode analisis 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Whitney (1960) dalam Moh. Nasir 

(1999: 63) menyatakan, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Studi deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta 

situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, 

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Hadari Nawawi (1990; 63) menyatakan, metode atau pendekatan 

deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan mendeskripsikan kondisi subjek/objek studi (seseorang, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain) pada masa kini berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya. Metode pendekatan analisis deskriptif 

lebih banyak digunakan dalam arti tidak bermaksud untuk menguji 

hipotesa, akan tetapi bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang 

kompleks.  

Singarimbun dan Effendi (1987: 4) menyatakan, ada bebarapa 

alasan atau pertimbangan mengapa studi deskriptif banyak dipergunakan 

oleh para peneliti sosial:  Pertama, menyesuaikan metode deskriptif lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan 

responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan 

diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola 

nilai yang dihadapi. 



Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Organisasi Lokal  

Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Era Otonomi Daerah 

 

19 

W. Lawrence Neuman (1997; 335) menyatakan, penggunaan 

metode pendekatan analisis deskriptif memiliki banyak keuntungan. 

Keuntungan tersebut antara lain: Pertama, bahwa metode pendekatan 

analisis ini dipandang memiliki tingkat ketajaman dalam menerangkan 

pola-pola yang ada (existing patterns) di lapangan dan menyerap 

informasi langsung dari para responden relatif cukup tinggi. Kedua, bahwa 

metode pendekatan analisis ini, lebih dapat mendekati dalam 

menerangkan makna yang terdapat dibalik tindakan-tindakan perorangan 

(subjective meanings) yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial, 

misalnya mengenai cara pandang, selera, ungkapan-ungkapan emosi, 

keyakinan mereka dan sebagainya. 

2.4. Sumber Data 

Adapun narasumber yang akan menjadi sumber referensi dan  

pengumpulan data-data dalam studi ini antara lain:  

(1) Sejumlah organ pelaku dan unsur tokoh yang memiliki pengaruh di 

masyarakat daerah lokal dan masyarkat lokal itu sendiri, baik dalam 

kelembagaan dan organisasi formal maupun informal, di mana 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) itu berjalan; 

(2) Sejumlah pengelola Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

2.5. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam studi ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil 

kuestioner, wawancara, dan pengamatan lapangan terhadap key informan 

maupun responden/narasumber. Data sekunder, yang didapatkan dari 
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hasil studi pustaka, hasil studi sebelumnya, dokumen-dokumen, kearsipan 

dan laporan-laporan tertulis.  

2.6. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data, dalam rangka mengumpulkan data 

sekunder dan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

(1) Studi Literatur 

Yaitu dengan mempelajari data-data sekunder, baik catatan, rencana 

program maupun laporan pelaksanaan yang terdapat di Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) maupun program lain yang semisal, 

terutama yang berhubungan dengan kelembagaan dan organisasi lokal.  

(2) Studi Lapangan dan Kuestioner 

Studi lapangan dengan menggunakan kuestioner ini untuk 

mendapatkan data primer model kelembagaan dan organisasi lokal yang 

telah ada, melalui alat ukur/instrumentasi, antara lain: 

agama/kepercayaan; tradisi, konvensi lokal, identitas kultural, trust dan 

reproksitas, jaringan tradisional, norma moral dan adat, serta lembaga 

(organisasi) formal dan informal lokal. 

(3) Studi Lapangan dan Wawancara  

Studi lapangan ini dilakukan mengingat tujuan dari studi ini 

mencakup evaluasi maupun mencari solusi penguatan terhadap 

kelembagaan dan organisasi lokal dalam pengelolaan PPK maka studi 

lapangan ini dilakukan dengan cara survei baik pengambilan data primer 

maupun sekunder. Sedangkan guna memperoleh key issues atau pun 

critical issues tentang pemahaman peran, pemahaman kelembagaan dan 
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organisasi fomal serta social capital, hubungan dan komunikasi dengan 

kelembagaan dan organisasi lokal agar dapat diperoleh informasi yang 

holistik dan integratif.  Responden dan narasumber terdiri dari unsur organ 

pelaku PPK, seperti FK, PJOK, UPK, TPK dan FD serta organ pelaksana 

kelembagaan dan organisasi formal dan informal lokal, seperti 

camat/aparat kecamatan, kepala desa/aparat desa, anggota BPD/LPM, 

tokoh-tokoh adat/masyarakat, agama, wanita, pemuda/pemudi, dan 

masyarakat. 

(4) Studi Lapangan dan Pengamatan Terstruktur 

Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara mengumpulkan 

data memiliki beberapa keuntungan : 

Pertama, dengan cara pengamtan langsung, terdapat 

kemungkinan untuk mencatat hal-hal perilaku  saat perilaku tersebut 

terjadi sehingga dapat dicatat dengan segera. 

Kedua, cara pengamatan langsung dapat diperoleh data dari 

subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak 

mau berkomunikasi secara verbal. Karena adakalanya subjek tidak mau 

berkomunikasi  secara verbal dengan peneliti baik karena takut atau tidak 

ada waktu atau karena enggan. Dengan pengamatan langsung hal 

tersebut dapat teratasi. 

(5) Permodelan dan Instrumentasi 

Berdasarkan hasil studi pustaka dan studi lapangan maka akan 

dilakukan permodelan dan instrumentasi sehingga studi akan menyajikan 

beberapa alternatif model penguatan kelembagaan dan organisasi lokal 

dalam pengelolaan PPK. 
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Aspek- aspek yang ditinjau dalam memperoleh keberhasilan alat 

ukur  (instrumen) penguatan kelembagaan dan organisasi lokal dalam 

pengelolaan PPK ini, didasarkan pada kelembagaan dan organisasi formal 

lokal; dan kelembagaan dan organisasi informal lokal (social capital) yang 

berada di masyarakat baik melalui kuestioner, wawancara dan 

pengamatan terstruktur,  yang meliputi :  

a. Agama/kepercayaan; 

b. Tradisi; 

c. Konvensi lokal; 

d. Identitas kultural; 

e. Trust; 

f. Reprositas; 

g. Jaringan tradisional; 

h. Norma moral dan adat; dan 

i. Lembaga (organisasi) formal dan informal lokal;  

Penggalian data lapangan melalui kuestioner, wawancara dan 

pengamatan terstruktur dimaksudkan untuk memperoleh potret kondisi 

kelembagaan dan organisasi lokal secara utuh.  Keseluruhan hasil kajian 

dari data sekunder dan primer merupakan bahan untuk analisis 

perumusan rekomendasi kelembagaan dan organisasi lokal yang dapat 

mendukung pengelolaan PPK. Dalam penggalian data, jenis informasi 

yang dibutuhkan digali dengan instrumen berikut: 

 

 

 

 



Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Organisasi Lokal  

Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Era Otonomi Daerah 

 

23 

Matriks Instrumen Penelitian dan Sumber Data 
Studi Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Organisasi 

Lokal Dalam Pengelolaan PPK 
 

No Faktor Kajian 
Jenis Data dan 
Informasi Yang 

Dibutuhkan 

Tehnik 
Penggalian 

Data 

Sumber 
Data 

1 2 3 4 5 

TINGKAT INTERN 

1 
Kondisi 

Pemahaman 

Peran 

 Tujuan dan Sasaran 

PPK 

 Fungsi Organ 

Pelaksana 

Kuestioner, 

Wawancara 

dan 

Pengamatan 

Responden 
FK, PJOK, 
TPK, FD, 
Pokmas, 
MAD, 
Musbangdes, 
dan 
Musbangdus 

2 
Kondisi 

Pemahaman Social 

Capital 

 Pemahaman Organ 

Pelaksana PPK 

terhadap social 

capital lokal 

Kuestioner, 

Wawancara 

dan 

Pengamatan 

3 

Kondisi 

Pemahaman 

Kelembagaan dan 

Organisasi Formal 

 Pemahaman Organ 

Pelaksana PPK 

terhadap 

kelembagaan dan 

organisasi formal 

lokal 

Kuestioner, 

Wawancara 

dan 

Pengamatan 

4 

Kondisi Hubungan 

dan Komunikasi 

 Pola hubungan 

 Pola komunikasi 

Kuestioner, 

Wawancara 

dan 

Pengamatan 
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TINGKAT EKSTERN 

1 
Kondisi Social 

Capital Lokal 

 Model 

 Hubungan dan 

Komunikasi 

 

Kuestioner, 

Wawancara 

dan 

Pengamatan 

Responden. 

Organ 

Pelaksana 

Kelembagaan 

dan 

Organisasi 

Lokal 

Kecamatan/ 

Desa 

2 

Kondisi 

Kelembagaan dan 

Organisasi Formal 

Lokal 

 Model 

 Hubungan dan 

Komunikasi 

Kuestioner, 

Wawancara 

dan 

Pengamatan 

2 
Model Skema 

Pembanding 

 Model Kelembagaan 

Lain 

 Mekanisme 

Hubungan dan 

Komunikasi 

Studi 

Dokumentasi  

PPEP, PEMD,  

IDT, P3DT,  

 

2.7. Teknik Analisis Data  

 Analisis data dilakukan melalui pencatatan, tabulasi, identifikasi, 

komparasi data, pengaitan antar data serta memprosentaskan sebagian 

data. Analisa data bersifat deskriptif kualitatif.  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik 

deskriptif. Mengingat jenis data yang diperoleh dari hasil penggalian 

lapangan berada pada skala nominal dan ordinal, maka ukuran 

penyebaran (standard deviasi) dan ukuran pemusatan (modus dan 

median) dijadikan sebagai alat analisis utama.  Isu-isu kritis dapat digali 

dari ukuran pemusatan. 

Berdasarkan pengetahuan terhadap konfigurasi profil tersebut, 

maka dapat dirumuskan rekomendasi bagi penguatan kapasitas 

kelembagaan dan organisasi lokal dalam rangka pengelolaan Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK). 
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BAB III 

AMBARAN HASIL 
PENELITIAN 
 

 

Penelitian yang dilaporkan saat ini dilakukan di 4 lokasi, yaitu;          

1) Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo dengan kecamatan yang 

diteliti, Kecamatan Slahung (PPK Reward), Sawoo (PPK tahun ke-3) dan  

Jenangan (PPK Passing Out); 2) Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten 

Buton dengan kecamatan yang diteliti, Kecamatan Wolio (PPK tahun ke-3) 

dan Batauga (PPK bermasalah); 3) Propinsi Kalimantan Selatan, 

Kabupaten Barito Muara dengan kecamatan yang diteliti, Kecamatan Anjir 

Muara (PPK Reward), Anjir Pasar (PPK tahun ke-2), dan Tabunganen 

(PPK Passing Out Finalti); dan 4) Propinsi Lampung, Kabupaten 

Lampung Timur dengan kecamatan yang diteliti, Kecamatan Ramau 

Utara, Labuhan Ratu, dan Sekampung.  

Studi dilakukan terhadap dua aspek pokok bahasan besar dari 

kajian, yaitu aspek intern (kelembagaan dan organisasi PPK) dan aspek 

ekstern mengenai kelembagaan dan organisai formal dan non-formal lokal 

(social capital) masyarakat lokal. 

3.1. Deskripsi Aspek Intern 

Studi pada tingkat intern (kelembagaan dan organisasi PPK) 

dilakukan melalui berbagai metode, yaitu penggalian informasi dan data 

(seperti; pemahaman pelaku PPK, pertama: terhadap kelembagaan dan 

organisasi PPK, termasuk proses pengambilan kebaijakan di MAD, 

Musbangdes, Musbangdus, Pokmas, serta pemahaman kelembagaan dan 

G 
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organisasi lokal baik formal non formal atau social capital masyarakatnya; 

kedua: pola hubungan dan komunikasinya dengan kelembagaan dan 

organisasi lokal, baik formal maupun non formal), wawancara dengan key 

informan/organ pelaku PPK (seperti;  FK, PJOK, PL, UPK, FD dan TPK) 

dan pengamatan lapangan.  Gambaran hasil studi tingkat intern adalah 

sbb: 

1. Gambaran Umum Pemahaman Kelembagaan dan Organisasi PPK.  

Secara umum, dari 10 (sepuluh) lokasi kecamatan yang diteliti, dapat 

dikatakan bahwa organ pelaksana PPK, memiliki pemahaman 

kelembagaan dan organisasi PPK sudah cukup baik, baik dalam hal 

pemahaman terhadap tujuan dan sasaran PPK maupun peran dan 

posisinya dalam PPK. Namun, ada juga pemahaman yang baik 

tersebut, tidak diimplementasikan di lapangan oleh pelaku PPK (FK), 

seperti terjadi di Kecamatan Batauga. Kondisi ini pada akhirnya, 

menjadi permasahan tersendiri dalam pelaksanaan keberhasilan PPK 

di daerah tersebut. 

2. Gambaran Umum Musyawarah Antar Desa (MAD).  Secara umum, 

dari 10 (sepuluh) lokasi kecamatan yang diteliti, dapat dikatakan 

bahwa dari pendapat organ pelaku PPK, bahwa forum MAD itu sudah 

cukup baik, karena forum MAD itu sudah mewakili tokoh-tokoh yang 

ada di masyarakat, baik tokoh formal maupun non formal. Tokoh-tokoh 

tersebut memang masyarakat sendiri yang telah memilih mereka., 

sehingga dengan social capital yang ada, terutama rasa trust dan 

reprositas-nya. Masyarakat juga telah menggunakan MAD itu untuk 

media partisipasi mereka dalam pembangunan daerahnya (desa) 

secara optimal. Ini dapat dilihat dari antusias mereka dalam mengikuti 

setiap forum MAD yang terkadang memakan waktu sampai 3 hari. 

Dalam forum MAD itu juga dihasilkan keputusan yang demokratis 
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karena dilakukan dengan terbuka, transparan dan masyarakat 

berpartisipasi dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil 

tersebut, meskipun terdapat beberapa orang/kelompok yang usulannya 

tidak diterima merasa ‘kalah’ dan kecewa maka hal itu adalah media 

pembelajaran masyarakat (yang tidak terbiasa dengan sistem 

kompetisi) untuk menerima suara terbanyak, meskipun bukan ‘kalah’ 

dalam artian ada pemenangnya, tetapi hanya mendapatkan urutan 

yang secara rasional jauh dari mendapatkan perguliran dana, karena 

berada pada urutan bawah. Oleh karena itu, organ pelaku 

mengharapkan agar model MAD ini dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk program-program lainnya yang semisal yang diturunkan ke 

masyarakat.  

3. Gambaran Umum Musbangdes.  Secara umum, dari 10 (sepuluh) 

lokasi kecamatan yang diteliti, dapat dikatakan dari pendapat organ 

pelaku PPK, bahwa forum Musbangdes itu sudah mewakili tokoh-tokoh 

yang ada di masyarakat, di masing-masing dusun, baik tokoh formal 

maupun non formal, karena tokoh-tokoh tersebut memang masyarakat 

sendiri yang telah memilih mereka, dan mereka percaya pada 

wakilnya. Masyarakat juga telah menggunakan Musbangdes itu untuk 

media partisipasi mereka dalam pembangunan daerahnya (dusun) 

secara optimal. Ini dapat dilihat dari antusias mereka dalam mengikuti 

setiap forum Musbangdes. Dalam forum Musbangdes itu juga 

dihasilkan keputusan yang demokratis, karena dilakukan dengan 

terbuka, transparan dan masyarakat desa berpartisipasi dalam 

menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil tersebut dan media 

pembelajaran masyarakat untuk mengajukan usulan yang menjadi 

kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, organ pelaku PPK inipun 

mengharapkan agar model Musbangdes ini dapat dijadikan sebagai 
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acuan untuk program-program lainnya yang semisal yang berada di 

masyarakat daerah.  

4. Gambaran Umum Musbangdus.  Secara umum, dari 10 (sepuluh) 

lokasi kecamatan yang diteliti, dapat dikatakan bahwa dari pendapat 

organ pelaku PPK, bahwa forum Musbangdus itu sudah mewakili 

tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, di masing-masing RT, baik tokoh 

formal maupun non formal, karena tokoh-tokoh tersebut memang 

masyarakat sendiri yang telah memilih mereka, dan masyarakat  

mempercayai wakil-wakilnya tersebut. Masyarakat juga telah 

menggunakan Musbangdus itu untuk media partisipasi mereka dalam 

pembangunan daerahnya secara optimal, dengan mengajukan yang 

menjadi usulan mereka sendiri. Ini dapat dilihat dari antusias mereka 

dalam mengikuti setiap forum Musbangdus tersebut. Dalam forum 

Musbangdus itu juga dihasilkan keputusan yang demokratis, karena 

dilakukan dengan terbuka, transparan dan masyarakat desa 

berpartisipasi dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil 

tersebut dan media pembelajaran masyarakat untuk mengajukan 

usulan yang menjadi kebutuhan masyarakatnya (phisik dan usaha 

ekonomi produktif). Oleh karena itu, organ pelaksana PPK inipun 

mengharapkan agar model Musbangdus ini dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk program-program lainnya yang semisal yang berada di 

masyarakat daerah.  

5. Gambaran Umum Pokmas.  Secara umum, dari 10 (sepuluh) lokasi 

kecamatan yang diteliti, organ pelaku PPK berpendapat bahwa 

Pokmas secara umum berjalan baik, meskipun Pokmas di masing-

masing daerah berbeda. Pokmas di daerah Kabupaten Ponorogo, 

Kecamatan Slahung misalnya, terdiri dari dominasi usaha rumah 

tangga kerupuk tempe, pedagang kelontong, dan sektor peternakan; 
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Kecamatan Sawoo terdiri dari pedagang kelontong, pedagang bakso 

dan makanan, penjual sayur, sektor peternakan; dan Kecamatan 

Jenangan terdiri dari pedagang kelontong, penjual makanan dan sektor 

pertanian dan pertenakan. Daerah Kabupaten Buton, Kecamatan  

Wolio terdiri dari dominan pengrajin tenun, penjual makanan hasil laut, 

nelayan, usaha perahu penumpang dan penjual kelontong, Kecamatan 

Batuaga terdiri dari petani rumput laut, nelayan dan penjual kelontong. 

Daerah Kabupaten Barito Muara, Kecamatan Tanjung Muara terdiri 

dari penjual barang kelontong, bengkel, nelayan dan pertanian, 

Kecamatan Anjir Pasar terdiri dari pedagang sayur, pedagang 

makanan, pedagang kelontong, nelayan, usaha perahu angkutan dan 

pertanian, dan Kecamatan Batunganen didominasi 95% untuk 

pertanian, demikian juga di Kecamatan Anjir Pasar 60% dana untuk 

sektor pertanian. Berdasarkan bervariasinya usaha dari kelompok 

masyarakat tersebut, terdapat suatu ‘budaya baru’ yang dibawa oleh 

PPK untuk menumbuhkan tanggungjawab dan jiwa wiraswasta di 

kalangan masyarakat yang sebelumnya kurang mendapatkan fokus 

perhatian, meskipun ini masih dalam porsi yang kecil, dan masyarakat-

pun menyambut antusias untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

PPK. Namun harus diantisipasi dan terus dipantau oleh organ pelaku 

PPK terhadap penyimpangan penggunaan dana yang keluar dari 

usulan yang telah diberikan dan ditetapkan di PPK, terutama apabila 

penggunaan dana itu untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti yang 

ditemukan di Kecamatan Tanjung Muara, sebagai kecamatan yang 

mendapatkan PPK reward.  Demikian juga untuk penggunaan dana 

untuk sektor pertanian sebagai sektor yang sangat rentan terhadap 

kegagalan dan kerugiannya, perlu dilakukan dengan hati-hati dan 

dicarikan jalan keluarnya tanpa menutup masyarakat untuk tetap 
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menggunakan dana PPK tersebut, karena memang masyarakat butuh 

dana tersebut untuk kepentingan modal pertaniannya. Dan ini terbukti 

adanya pinjaman masyarakat yang macet sampai 75% di masyarakat 

Kecamatan Batunganen. Di samping itu, perlu adanya ketegasan dan 

kejelasan dari awal terhadap dana yang diberikan ke POKMAS itu 

sebagai dana bergulir, sehingga jangan sampai terjadi masyarakat 

masih menganggap bahwa dana PPK itu juga sama dengan dana-

dana yang lain, seperti IDT, tanpa adanya kewajiban untuk 

mengembalikannya, seperti terjadi di Kecamatan Batauga, dimana 

dana macet hampir 80%. Pembinaan Pokmas yang masih 

mengandalkan kepada TPK dan FD, dan UPK dan FK baru turun 

lapangan jika dibutuhkan POKMAS, seakan-akan tidak adanya 

keseriusan dan kekurang optimalan FK dan UPK. Semestinya 

pembinaan yang terus-menerus dari FK dan UPK terhadap POKMAS 

sangat diperlukan dan tidak hanya mengandalkan terhadap TPK dan 

FD yang ada. Meskipun itu memang menjadi salah satu tugasnya. 

POKMAS yang mendapatkan pembinaan yang baik akan menjadikan 

POKMAS tersebut akan dapat mandiri, meskipun tidak harus dilepas 

total karena masih diperlukan adanya pendampingan, baik yang 

sifatnya pemberdayaan, administrasi maupun pengembangan usaha 

ekonominya, karena masih ada anggota POKMAS yang 

memanfaatkan untuk dapat dana cepat dan mudah tanpa melalui masa 

tunggu yang terlalu lama dari UPK melalui ‘rentenir’ seperti yang 

ditemukan di Kecamatan Slahung. Hal ini berarti keberdaan PPK dan 

UPK-nya belum dapat memberikan kesadaran dan UPK tidak mampu 

mengcover kebutuhan anggota POKMAS yang mendesak tersebut, 

dan diharapkan POKMAS ini tetap dilanjutkan, meskipun PPK sudah 
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berakhir, serta diharapkan program-program lainpun yang semisal 

menggunakan model POKMAS ini. 

6. Gambaran umum kelembagaan dan organisasi formal lokal (social 

capital). Secara umum, dari sepuluh lokasi kecamatan yang diteliti, 

organ pelaku PPK memahaminya dengan baik. Meskipun tidak semua 

organ pelaku PPK berasal dari kecamatan setempat. Mulai awal dari 

perencanaan dan pelaksanaan PPK, kelembagaan dan organisasi 

formal dan non formal lokal tersebut dilibatkan dalam sosialisasi PPK 

ke masyarakat, sehingga mereka dengan kesadaran sendiri membantu 

PPK tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada anggota 

khususnya dan masyarakatnya umumnya. Namun, yang menarik 

ditemukannya anggota BPD di Kabupaten Ponorogo Kecamatan 

Slahung, Sawoo dan Jenangan yang berasal dari unsur partai politik 

sehingga organ pelaku PPK terpaksa, terutama FK mengadakan 

pendekatan kepada anggota BPD tersebut untuk tidak membawa 

bendera politiknya ke kegiatan PPK dan ini berhasil. Hal ini berbeda di 

Kecamatan Tanjung Muara, di mana anggota LPM yang sebelumnya 

mewakili tokoh masyarakat untuk duduk di LPM itu, setelah menjadi 

pimpinan partai politik, maka dia secara sadar mengundurkan diri dari 

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Sedangkan di Desa 

Bosua Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, pemahaman FK 

pertama yang kurang memahami kelembagaan dan organisasi lokal , 

terutama social capital masyarakatnya yang memiliki tradisi dan trust 

yang jelek, mengakibatkan adanya problem ketidaklancaran dengan 

dana yang digulirkan di POKMAS, sehingga ketika digantikan dengan 

FK kedua kondisi masyarakat yang telah melenceng dari visi dan misi 

PPK kurang dapat mendapatkan respon positif dari kelembagaan dan 

organisasi lokal, baik formal maupun non formal, bahkan tokoh-tokoh 
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agama dan masyarakat yang memberikan teladan ‘negatif’ tersebut 

kepada anggota-anggota POKMAS untuk tidak mengembalikan dana 

bergulir, akhirnya meskipun FK kedua ini  berusaha untuk 

memperbaikinya, usaha tersebut tidak memberikan hasil yang 

memuaskan, disamping seringnya pergantian camat yang cepat, yang 

mengakibatkan camat baru kurang memahami aparat yang ada di 

bawahnya (aparat desa). Sedangkan di Kecamatan Slahung, pihak 

camat seringkali mencari celah aturan PPK yang agak longgar 

digunakan untuk kepentingannya sendiri, meskipun belum pernah 

berhasil, karena FK dan UPK selalu mengadakan komunikasi sebagai 

bentuk teguran pada camat. Untuk lebih mendekatkan dan 

memudahkan pelaksanaan PPK di masyarakat, organ pelaku PPK juga 

tetap membangun komunikasi dan melakukan kunjungan silaturrahmi 

ke tokoh-tokoh formal melalui FD dan TPK-nya. Namun hal itu tidak di 

semua lokasi penelitian yang ditemukan, seperti Kecamatan 

Tabunganen Kabupaten Barito Muara, Kepala Desa Seitelan Muara 

tidak begitu mengetahui lebih banyak tentang PPK justru ‘sang istri’ 

lebih banyak tahu karena profesinya sebagai nelayan yang jarang 

berada di rumah. Komunikasi dengan tokoh-tokoh formal tersebut tidak 

hanya dilakukan secara formal dalam forum-forum MAD, Musbangdes 

dan Musbangdus tetapi juga dalam acara informal, seperti acara-acara 

yang dilakukan oleh kecamatan dan desa yang diluar acara PPK 

maupun pada pertemuan keagamaan, seperti yasinan, pengajian ibu-

ibu, dll. 

7. Gambaran umum kelembagaan dan organisasi non formal lokal. 

Secara umum, dari sepuluh lokasi kecamatan yang diteliti pemahaman 

organ pelaksana PPK cukup baik, Meskipun tidak semua organ 

pelaksana PPK berasal dari kecamatan setempat. Mulai awal 
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kelembagaan dan organisasi non formal lokal tersebut dilibatkan dalam 

sosialisasi PPK ke masyarakat sehingga mereka dengan kesadaran 

sendiri membantu PPK tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada 

anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Namun demikian, 

ditemukan juga di Kecamatan Wolio Kabupaten Buton, UPK-nya tidak 

memahami bahasa daerah Buton, tapi karena masyarakat sudah 

memahami bahasa Indonesia maka bahasa itu yang digunakan, tapi 

dalam kondisi tertentu, seperti saat penagihan seringkali masyarakat 

menggunakan bahasa daerahnya. Namun, kondisi yang demikian tidak 

sampai berpengaruh terhadap program PPK secara umum, karena 

masyarakatnya memegang teguh ‘aturan norma moral dan adat’ 

peninggalan Kerajaan Buton, yang berprinsip ‘banyak hutang banyak 

dosa’ dan akan menambah malu masyarakat sendiri. Lain halnya yang 

terjadi di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton, kondisi yang demikian 

mengakibatkan perjalanan dana PPK yang ada di POKMAS 

mengalami kemacetan karena dari awal FK (berasal dari Jawa) tidak 

mengetahui norma moral dan adat masyarakatnya secara baik, yang 

tentunya tradisi yang demikian itu kurang memberikan hal yang 

sifatnya positif bagi PPK lebih lanjut. Oleh karena itu, sejak dari FK 

pertama dan KM-Kab sudah mengusulkan untuk menarik PPK dari 

Kecamatan Batauga, ini, namun sampai sekarang hal itu belum ada 

kejelasan dari PPK yang lebih tinggi jenjangnya. Organ pelaksana PPK 

juga tetap membangun komunikasi dan melakukan kunjungan 

silaturrahmi ke tokoh-tokoh non-formal melalui PL, FD dan TPK-nya, di 

samping FK sendiri. Namun hal itu tidak di semua lokasi penelitian 

yang ditemukan, seperti Kecamatan Batunganen Kabupaten Barito 

Muara, tokoh agama dan masyarakat Seitelan Muara tidak begitu 

mengetahui lebih banyak tentang PPK justru ‘sang istri’ lebih banyak 
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tahu karena profesinya sebagai nelayan yang jarang berada di rumah. 

Komunikasi dengan tokoh-tokoh non-formal tersebut tidak hanya 

dilakukan secara formal dalam forum-forum MAD, Musbangdes dan 

Musbangdus tetapi juga dalam acara informal, seperti acara-acara 

keagamaan dan acara yang dilakukan oleh kecamatan dan desa yang 

diluar acara PPK, yang melibatkan juga tokoh informal tersebut. 

8. Hubungan dan komunikasi yang terjalin diantara organ pelaku PPK 

umumnya cukup berjalan baik, biasanya dilakukan secara resmi di 

kantor kecamatan setempat, dengan mengadakan koordinasi rutin 

setiap bulannya dengan kesepakatan tanggal dan harinya terlebih 

dahulu, jadi tidak dapat dipastikan tanggal dan harinya, dan secara 

tidak resmi pada setiap kesempatan, meskipun ditemukan di lokasi 

penelitian Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, PJOK-nya pada 

awal pelaksanaan PPK ingin mendapatkan semacam ‘fee’ dari proyek 

phisik yang mau dan berhasil dibangun masyarakat, yang sempat juga 

mengalami ketegangan di antara pelaku PPK, namun pada akhirnya  

dapat mencair, karena masyarakat sudah relatif memahami tentang 

PPK, maka keinginan PJOK tersebut tidak diloloskan. Demikian juga 

hubungan dan komunikasi organ pelaku PPK dengan tokoh-tokoh 

formal (aparat kecamatan, aparat desa, anggota BPD (LPM), pengurus 

organisasi pemuda/pemudi) dan tokoh non formal (tokoh agama, tokoh 

adat/masyarakat, tokoh pemuda/pemudi) yang berada di masyarakat 

dapat dikatakan relatif baik, apalagi kebanyakan tokoh-tokoh tersebut, 

kebanyakan dari sejak awal terlibat dan melibatkan dirinya terhadap 

pelaksanaan PPK ini. Meskipun juga sempat terjadi ketegangan antara 

organ pelaku PPK dengan Camat Slahung Kabupaten Ponorogo, yang 

sering menggunakan kesempatan celah-celah kelemahan aturan yang 

ada di PPK, untuk kepentingan ‘sendiri’, namun pada akhirnya hal 
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tersebut juga dapat diatasi, tanpa memberikan dampak negatif pada 

masyarakat. Demikian juga, seringnya pergantian kepemimpinan 

(camat) di Kecamatan Batauga memberikan efek negatif terhadap 

kinerja PPK di kecamatan ini, karena seringkali hubungan dan 

komunikasi itu diulang dari awal, dikarenakan camat baru tidak 

memahami PPK sebelumnya. Demikian juga, kondisi geogragis yang 

sangat berjauhan, terutama di daerah Kecamatan Wolio, Batauga, 

Kecamatan Anjir Pasar dan Tabunganen yang memiliki daerah-daerah 

yang dipisahkan oleh laut dan sungai sedikit banyak mempengaruhi 

dalam pola interaksi dan komunikasi antara pelaku PPK dengan tokoh-

tokoh formal dan non formal masyarakatnya. Dari hasil penelitian ada 

salah satu kepala desa yang tidak memahami keberadaan PPK ini, 

yaitu di Desa Seitelan Muara, Kecamatan Tabunganen. 

3.2. Deskripsi Aspek Ekstern 

Studi pada tingkat ekstern dilakukan melalui berbagai metode, yaitu 

penggalian informasi dan data (seperti; pemahaman kelembagaan dan 

organisasi PPK, UPK, MAD, Musbangdes, Musbangdus, Pokmas, Lain-

lain), wawancara dengan key informan/tokoh-tokoh (seperti;  aparat 

kecamatan, aparat desa, anggota BPD/LPM, pengurus organisasi 

pemuda/pemudi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda/pemudi; 

pola hubungan dan komunikasinya) dan pengamatan lapangan.  

Gambaran hasil studi tingkat ekstern adalah sbb: 

1. Gambaran Umum Kelembagaan dan Organisasi PPK.  Secara umum, 

dari 10 (sepuluh) lokasi kecamatan yang diteliti, dapat dikatakan 

bahwa tokoh-tokoh dan masyarakat baik formal maupun non formal 

mengetahui awal PPK, melalui sosialisasi organ pelaksana PPK di 

tengah-tengah masyarakat baik melalui Musbangdus secara formal 
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maupun melewati kegiatan informal masyarakat, seperti kelompok-

kelompok pengajian yang telah ada di masyarakat, kelompok arisan-

arisan, juga dalam setiap kesempatan, seperti di warung-warung 

makan, lokasi pertanian, di pasar, dll. Dari 10 lokasi penelitian, 

ditemukan pada awalnya organ pelaksana PPK mengalami kesulitan 

dalam sosialisasi PPK, dikarenakan organ pelaku PPK membuat forum 

sendiri ‘secara formal’ untuk mensosialisasikan PPK tersebut, 

sehingga pernah terjadi kesalahpahaman di antara pelaku PPK 

dengan masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Muara, 

karena sebelumnya perempuan jarang dilibatkan dalam acara-acara 

yang sifatnya formal oleh masyarakat, sempat mengalami 

‘ketegangan’, meskipun secara lambat laun dengan sosialisasi terus-

menerus hal itu dapat diminimalisir dan akhirnya dirubah model 

sosialisasinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan non formal yang 

ada di masyarakat, konsekuensinya hal ini tidak dapat dilaksanakan 

setiap hari karena minimal pelaksanaannya biasanya seminggu sekali. 

Meskipun masyarakat tidak mengetahui secara pasti tujuan dan 

sasaran PPK dan mungkin hanya tokoh-tokor formal, seperti camat, 

kepala desa, anggota BPD/LPM yang secara jelas mengetahuinya, 

namun secara garis besar masyarakat memahaminya tujuan dan 

sasaran PPK tersebut. Namun, masyarakat sangat interes dan 

antusias untuk mengikuti dan mendukung pelaksanaan PPK. Hal ini 

dikarenakan PPK merupakan program yang pertama sangat baik 

menurut masyarakat karena masyarakat memang benar-benar 

dilibatkan dan diikutkan dalam PPK mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga evaluasi PPK. Masyarakat merasakan 

mendapatkan manfaat juga, baik langsung maupun tak langsung. 

Tidak langsung artinya dengan pembangunan phisik yang ada 
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misalnya, seperti jembatan, jalan-jalan, masyarakat dapat secara 

mudah melaksanakan aktivitasnya, termasuk aktivitas yang sifatnya 

ekonomi, yang sebelumnya hal tersebut tidak dapat dilakukan. 

Masyarakat juga memahami bagaimana membuat usulan baik yang 

sifatnya pembangunan phisik maupun yang sifatnya ekonomi, 

bagaimana diajarkan bermusyawarah guna menghasilkan suatu 

keputusan, dan bagaimana memanfaatkan dana yang diperoleh guna 

merintis usaha maupun meningkatkan usaha yang telah ada. Jadi 

masyarakat sudah merasa memiliki PPK itu sendiri. Oleh karena itu, 

masyarakat akan mengucilkan dan mengenakan sanksi apabila ada 

organ pelaku PPK dan anggota masyarakat sendiri yang melakukan 

sesuatu yang bertentangan norma adat, moral, agama dan hukum. 

Seperti yang terjadi di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, 

masyarakat sangat tidak suka terhadap PJOK-nya, dikarenakan 

pernah meminta ‘fee’ kepada masyarakat yang usulan pembangunan 

jalannya gool dalam MAD, namun karena masyarakat telah memahami 

PPK, maka permintaan PJOK tersebut tidak dikabulkan. Kasus di 

Kecamatan Wolio Kabupaten Buton, dimana TPK-nya dilaporkan ke 

Polisi dikarenakan menggelapkan dana PPK sebesar Rp 15 juta. 

Dukungan masyarakat terhadap PPK tersebut juga dibuktikan dengan 

tidak adanya kerusakan pembangunan sarana dan prasarana phisik 

yang telah dibangun, bahkan masyarakat secara sadar memeliharanya 

sendiri dengan berswadaya. Bahkan di tiga kecamatan Kabupaten 

Barito Muara, Pemda telah menjadikan prasarana dan sarana phisik 

PPK itu sebagai tanggungjawabnya untuk pemeliharaannya diambilkan 

dananya dari anggaran Pemda, sehingga sudah ada beberapa 

prasarana dan sarana jalan telah diadakan peningkatan 

pembangunannya. Namun, hal ini perlu mendapatkan kecermatan dari 
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masyarakat, agar tidak menjadikan hal itu keluar dari tujuan PPK itu 

sendiri. Oleh karena itu, agar konsep pemberdayaan dan pembelajaran 

tersebut tetap berlanjut, diharapkan FK dan FD yang dipilih itu berasal 

dari daerah kecamatan setempat, jika ada yang memenuhi kualifikasi, 

karena menurut mereka akan lebih mengetahui kondisi daerahnya 

sendiri dan tidak terlalu lama untuk beradaptasi sehingga apabila nanti 

PPK telah berakhir, merekapun akan masih berada di daerahnya, yang 

terutama FK-nya masih dapat dimintai pendapatnya oleh masyarakat 

apabila PPK ini telah berakhir.  

2. Gambaran Umum Unit Pengelola Keuangan (UPK).  Secara umum, 

dari 10 (sepuluh) lokasi kecamatan yang diteliti, dapat dikatakan 

bahwa tokoh-tokoh dan masyarakat, baik formal maupun nonformal, 

mengenal UPK dan personelnya lebih dibandingkan organ pelaku yang 

lain, dikarenakan masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan UPK 

dalam semua pelaksanaan PPK, karena hal itu menyangkut dana yang 

dikelolanya. Dengan keberadaan UPK ini masyarakat secara langsung 

diajarkan untuk berinteraksi dengan lembaga pembiayaan mikro, 

sehingga ketika nantinya berhubungan dengan lembaga keuangan 

lainnya, semisal bank, sudah tidak lagi canggung dan takut. UPK juga 

mengenalkan kepada masyarakat administrasi dan pembukuan 

keuangan secara sederhana. Dengan keberadaan UPK inipun banyak 

juga masyarakat (meskipun belum ada penelitian yang detail) yang 

telah beralih dari para rentenir dan bank-bank yang ada disekitar lokasi 

PPK ke UPK, dikarenakan tidak adanya bunga dan barang jaminan, 

yang biasanya hal ini yang menjadi keberatan masyarakat kelas 

bawah. Keberadaan UPK juga tidak menjadikan matinya lembaga 

keuangan lainnya yang telah ada, seperti BRI dan BPR, dikarenakan 

UPK justru mengadakan sinergi dengan lembaga keuangan tersebut, 
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yaitu dana bergulir yang telah kembali dari POKMAS agar 

terselamatkan, maka disimpan uang/dana itu di bank-bank terdekat, 

sebelum nantinya digulirkan ke POKMAS kembali, sehingga secara 

langsung sebenarnya keberadaan UPK tersebut justru sangat 

menguntungkan bank-bank dan BPR-BPR yang ada disekitar lokasi 

UPK. Jadi keberadaan UPK itu, POKMAS sangat terbantu sekali, 

terutama dalam usahanya mendapatkan dana guna tetapnya usaha 

dan peningkatan usahannya, disamping pembinaan yang dilakukan 

UPK itu sendiri, maupun melalui FD dan TPK yang berada didesa-

desa.  Masyarakat pun percaya terhadap personel dan pengelolaan 

UPK, karena mereka dapat melihat secara langsung laporannya di 

‘mading’ yang berada dekat kantor UPK. Karenanya model UPK ini 

harus tetap dipertahankan apabila PPK telah berakhir dan apabila ada 

program lain, maka lebih baik melalui UPK pengaturan dananya 

sehingga tidak perlu lagi UPK-UPK lainnya. Namun, UPK yang telah 

terbentuk, sebagian besar masyarakat mengharapkan adanya legalitas 

formal agar keberadaan UPK ini tidak ada yang menginginkan 

kepentingannya secara pribadi maupun lembaga, karena dana UPK 

tersebut milik masyarakat.  Dan yang mungkin sangat penting juga 

untuk tetap adanya keberlanjutan POKMAS dan peningkatan usaha 

ekonominya, maka diperlukan adanya ‘personel pembina khusus 

peningkatan usaha’ POKMAS, sehingga usaha dari POKMAS itu tidak 

asal jalan, namun harus dapat terus meningkat dan berkembang, yang 

nantinya dapat menjadi POKMAS mandiri. 

3. Gambaran Umum Musyawarah Antar Desa (MAD).  Secara umum, 

dari 10 (sepuluh) lokasi kecamatan yang diteliti, dapat dikatakan 

bahwa tokoh-tokoh dan masyarakat, baik formal maupun non formal, 

memandang bahwa MAD adalah itu sudah mewakili tokoh-tokoh yang 
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ada di masyarakat, baik tokoh formal maupun non formal, karena 

tokoh-tokoh tersebut memang masyarakat sendiri yang telah memilih 

mereka dan mempercayai wakilnya tersebut. Masyarakat juga telah 

menggunakan MAD itu untuk media partisipasi mereka dalam 

pembangunan daerahnya secara optimal. Ini dapat dilihat dari antusias 

mereka dalam mengikuti setiap forum MAD yang terkadang memakan 

waktu sampai 3 hari. Dalam forum MAD itu juga dihasilkan keputusan 

yang demokratis, karena dilakukan dengan secara terbuka, transparan 

kompetitif, dan masyarakat berpartisipasi dalam menghasilkan 

keputusan-keputusan yang diambil tersebut, sebagai media yang 

representatif masyarakat desa untuk mengajukan usulan, baik itu 

usalan yang sifatnya phisik maupun yang sifatnya skala usaha 

ekonomi, dan berpartisipasi dalam pembangunan desanya, makanya 

apabila usulan desanya diterima, maka secara otomotis masyarakat 

desa juga ikut merasakannya kegembiraan juga. Meskipun dalam 

pelaksanaan forum MAD tersebut dilaksanakan secara demokratis, 

karena usulan itu dari masyarakat dan dibahas secara transparan. Dan 

kompetitif. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang usulannya itu 

tidak diterima merasa kalah dan masyarakat desa yang kalah tersebut 

tidak memberikan dukungan dan bantuan terhadap desa yang 

mendapatkan dana PPK pada MAD tersebut. Sehingga dalam kondisi 

yang demikian ada kecenderungan beberapa kepala desa 

mengadakan kesepakatan untuk saling mendukung dalam MAD 

berikutnya, seperti yang ada di Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo, yang berarti misi MAD yang telah ditetapkan dari awal oleh 

PPK akan melenceng menjadi ajang suka dan tidak suka, serta hanya 

menguntungkan desa-desa yang mengadakan kesepakatan. Oleh 

karena itu, hal ini perlu diantisipasi oleh organ pelaku PPK agar MAD 



Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Organisasi Lokal  

Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Era Otonomi Daerah 

 

41 

tidak dijadikan ajang dukung-mendukung yang tidak obyektif lagi. 

Sehingga ‘roh’ pemberdayaan dan pembelajaran yang diemban PPK 

akan hilang. Namun, sebagian besar masyarakat, baik tokoh-tokoh 

formal maupun non formal mengharapkan model MAD ini tetap 

diadakan, apabila PPK ini berakhir. Karena dengan forum model MAD 

tersebut, masyarakat merasa ‘diwongkan’ oleh pemerintah daerah, 

karena diajak langsung dalam membicarakan program-progaram 

pemerintah daerah yang pada akhirnya untuk mereka juga. 

Masyarakat tidak ingin seperti program-program sebelumnya seperti 

JPS, IDT yang masyarakat tidak tahu awalnya dan akhirnya pun tidak 

tahu juga.  

4. Gambaran Umum Musbangdes.  Secara umum, dari 10 (sepuluh) 

lokasi kecamatan yang diteliti, dapat dikatakan bahwa tokoh-tokoh dan 

masyarakat, baik formal maupun non formal, berpendapat bahwa 

forum Musbangdes itu sudah mewakili tokoh-tokoh yang ada di 

masyarakat masing-masing dusun, baik tokoh formal maupun non 

formal, karena tokoh-tokoh tersebut memang masyarakat sendiri yang 

telah memilih mereka. Masyarakat juga telah menggunakan 

Musbangdes itu untuk media partisipasi mereka dalam pembangunan 

desanya secara optimal. Ini dapat dilihat dari antusias mereka dalam 

mengikuti setiap forum Musbangdes. Dalam forum Musbangdes itu 

juga dihasilkan keputusan yang demokratis, karena dilakukan dengan 

terbuka, transparan dan masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam 

menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil tersebut, dan 

sebagai media pembelajaran masyarakat untuk mengajukan usulan 

yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, mereka 

inipun mengharapkan agar model Musbangdes ini dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk program-program lainnya yang semisal, yang 
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berada di masyarakat daerah apabila PPK nantinya berakhir. Karena, 

sebenarnya satu sisi pemerintah desa merasa terbantu dengan adanya 

PPK, yang berarti secara tidak langsung membantu dalam 

pemberdayaan dan pembelajaran masyarakatnya, terutama kesadaran 

dalam perannya dalam pembangunan desa dan masyarakatpun 

merasa terbantu PPK dengan sesuatu yang baru, yaitu pemahaman 

masyarakat tentang program pembangunan daerah, terutama 

pembangunan desa menjadi paham, sehingga masyarakat dapat 

mengkritisi dan menjadi evalator terhadap berjalannya roda 

pemerintahan kecamtan/desa. 

5. Gambaran Umum Musbangdus.  Secara umum, dari 10 (sepuluh) 

lokasi kecamatan yang diteliti, dapat dikatakan bahwa pendapat tokoh-

tokoh dan masyarakat baik formal maupun non formal, bahwa forum 

Musbangdus itu sudah mewakili tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, 

masing-masing RT, karena tokoh-tokoh tersebut memang masyarakat 

sendiri yang telah memilih mereka. Masyarakat juga telah 

menggunakan Musbangdus itu untuk media partisipasi mereka dalam 

pembangunan daerahnya secara optimal, dengan mengajukan yang 

menjadi usulan mereka sendiri, baik itu usulan phisik maupun usaha 

ekonomi. Ini dapat dilihat dari antusias mereka dalam mengikuti setiap 

forum Musbangdus tersebut. Dalam forum Musbangdus itu juga 

dihasilkan keputusan yang demokratis, karena dilakukan dengan 

terbuka, transparan dan masyarakat desa berpartisipasi dalam 

menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil tersebut, dan 

sebagai media pembelajaran masyarakat untuk mengajukan usulan 

yang menjadi kebutuhan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, mereka 

mengharapkan agar model Musbangdus ini dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk program-program lainnya yang semisal yang berada di 
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masyarakat daerah. Karena program yang turun bukan lagi bersifat top 

down tapi sudah pada button up (program pembangunan yang 

memang dibutuhkan masyarakat). 

6. Gambaran Umum Pokmas.  Secara umum, dari 10 (sepuluh) lokasi 

kecamatan yang diteliti, dapat dikatakan bahwa pendapat tokoh-tokoh 

dan masyarakat baik formal maupun non formal, bahwa dengan 

keberadaan Pokmas ini, masyarakat merasa diberikan pembelajaran 

dalam berorganisasi yang baik, meskipun dalam lingkup yang kecil, 

karena disana diajarkan juga bermusyawarah bermufakat, cara 

membuat administrasi dan pembukuan keuangan. Oleh karena itu, 

pembinaan yang intensip sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selama 

ini masyarakat sudah merasa bahwa pembinaan yang dilakukan baik 

FK, FD maupun UPK sudah merasa optimal, meskipun ukuran optimal 

itu berbeda di masing-masing daerah kecamatan, karena kondisi 

geografisnya. Pokmas di tiga kecamatan Kabupaten  Ponorogo yang 

relatif lebih banyak daratan, akan berbeda dengan 2 kecamatan di 

Kabupaten Buton yang dipisah oleh lautan dengan pulau-pulaunya, 

juga akan berbeda dengan 3 kecamatan di Kabupaten Barito Muara 

yang dipisah oleh sungai dan daerahnya yang berlahan gambut, di 

mana sukar jalan daratan ditemukan. Keaktifan anggota Pokmas untuk 

diajak musyawarah juga berbeda di 3 kabupaten tersebut. Seperti di 

Kecamatan Wolio dan Batauga, mungkin organ pelaku PPK mengikuti 

jadwal anggota Pokmas yang banyak menjadi nelayan, juga di 

Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Muara yang harus menanti 

hari Minggu, agar anggota Pokmas yang sedang berdagang di daerah 

lain pulang dulu, demikian juga di Kecamatan Batunganen yang orang 

laki-lakinya sebagian besar nelayan. Oleh karena itu, pembinaan yang 

dilakukan organ pelaku PPK harus pandai-pandai memahami aktivitas 
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anggota-anggota Pokmas ini, maka tidak salah apabila dari awal 

personel FK dan UPK itu lebih baik diambilkan dari daerah setempat, 

agar sejak dari awal juga sudah memahami kondisi tersebut. Dengan 

keberadaan Pokmas ini masyarakat merasa terbantu, dan dengan 

model tanggungrenteng maka masyarakat diajak untuk tidak hanya 

memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain, karena apabila 

ada anggota Pokmas, dana yang ada tidak lancar pengembaliannya 

maka tidak hanya Pokmas yang menanggungnya, tetapi juga tingkat 

kecamatan juga ikut merasakan akibatnya.  Dan secara moral, apabila 

ada anggota Pokmas yang berbuat tidak baik (tidak mau bayar), maka 

secara otomatis dalam kesempatan lain, orang tersebut tidak akan 

diberikan lagi dananya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, 

masing-masing Pokmas berbeda membuat aturan sendiri di 

kecamatan-kecamatan itu, guna melancarakan dana yang bergulir di 

kelompoknya dapat lancar. Masyarakat juga tetap berharap 

keberadaan Pokmas ini tidak dibubarkan setelah PPK ini selesai, dan 

berharap apabila ada program yang serupa PPK, maka berguliran 

dananya lebih baik lewat Pokmas yang juga sudah terbentuk ini. 

Seperti yang terjadi di Kecamatan Tabunganen, UPK setempat 

mengadakan kerjasama dan sinergi dengan PPEP yang ada di 

kecamatan tersebut, dengan cara mendata POKMAS-POKMAS yang 

bermasalah untuk tidak diberikan lagi dana dari program itu. 

7. Gambaran umum lainnya mengenai social capital lokal. Secara umum, 

dari 10 (sepuluh) lokasi kecamatan yang diteliti relatif baik. Dan baru 

terdapat adanya keganjilan apabila salah satu pihak, baik dari organ 

pelaku PPK maupun kelembagaan dan organisasi lokal yang ada baik 

formal maupun non formal melakukan penyimpangan terhadap aturan 

yang telah dibuat oleh PPK. Hal ini dapat ditemukan bahwa tidak 
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semua kelembagaan dan organisasi lokal memberikan dukungan 

kepada PPK secara optimal, di Desa Bosua Kecamatan Batauga 

Kabupaten Buton misalnya, bentuk penyimpangan dan kurang 

mendukungnya social capital masyarakat itu tidak saja dilakukan oleh 

anggota Pokmas, namun juga dilakukan oleh tokoh masyarakat dan 

tokoh agamanya. Dan tokoh-tokoh tersebut mengadakan agitasi ke 

Pokmas-Pokmas untuk tidak mengembalikan dana bergulir, karena 

dalam persepsi mereka dana itu sama dengan dana IDT yang tidak 

perlu dikembalikan. Hal ini juga dikarenakan, FK pada awalnya 

memberikan sosialisasi yang tidak tepat, ini terbukti dengan adanya 

pemberian ‘barang jaminan’ yang tidak lazim dan nilainya lebih rendah 

dari nilai dana yang dipinjam untuk perguliran, seperti jaminan ban-ban 

bekas, ayam, dan lain-lain yang menyalahi aturan yang telah dibuat 

PPK. Kondisi demikian, mestinya juga didapatkan di daerah 

Kecamatan Wolio yang dalam pulau dan kabupaten yang sama 

(Buton), namun karena Kecamatan Wolio berada dibawah persis 

bekas Kerajaan Buton, dimana Pokmas-Pokmas yang ada memegang 

teguh prinsip ‘banyak hutang banyak dosa’. Dan hal ini sebenarnya 

tidak jauh dari nilai-nilai konvensi lokal yang pernah ada di Kerajaan 

Buton itu, yang sebenarnya tidak jauh dari ajaran Islam yang memang 

berkembang saat itu, yang Kami temukan dibekas Kerajaan Buton 

tersebut, yang isinya antara lain, yang disebut “ 7 Achlak dan Budaya 

Masyarakat Wolio (Buton) : 1) po maa maasiaka (kasihi satu sama 

lain); 2) po pia piara (pelihara satu sama lain); 3) po angka angkataka 

(hormat satu sama lain); 4) po mae maeaaka (jaga satu sama lain 

jangan dipermalukan); 5) po binci binciki kuli (cubid dirimu kalau rasa 

sakit pada dirimu jangan buat pada orang lain); 6) man arafa nafsahu 

wakad arafa rabbahu (siapa yang mengenal dirinya akan mengenal 
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Tuhannya); dan 7) bolimo karo samanamo lipu (kepentingan negara 

lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi). Semestinya 7 aturan 

itu bagus untuk dijadikan Perda Kabupaten Buton, apalagi pemegag 

bekas kerajaan sekarang adalah tokoh partai politik yang namanya 

sudah dikenal di tingkat nasional, namun hal itu tidak pernah diusulkan, 

sehingga 7 aturan itu hanya lebih banyak di pegang oleh masyarakat 

Wolio yang secara langsung berada di daerah Kerajaan Buton 

tersebut. Demikian juga ditemukan di Kecamatan Tabunganen 

Kabupaten Barito Muara, yang sebenarnya masyarakatnya memiliki 

tradisi yang baik, karena memegang prinisp ‘pinjaman adalah hutang 

yang harus kembali’’, namun karena dana bergulir itu hampir 90% 

digunakan untuk sektor pertanian yang rentan terhadap kegagalan, 

maka ketika hasil panen itu gagal, maka masyarakat (Pokmas) tidak 

mampu mengembalikan, namun masih ada niatan untuk tetap 

mengembalikannya dengan memegang prinsip tersebut, yang tentu 

saja dana bergulir macet. Sedangkan di UPK Kecamatan Anjir Muara 

sebagai penerima reward, menggunakan slogan ‘Aku Pinjam Aku 

Bayar Aku Untung’ dan ternyata slogan ini juga sangat efektif untuk 

mengajak anggota Pokmas lancar dalam pengembalian dana yang 

bergulir.  
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BAB IV 

ODEL KELEMBAGAAN DAN 
ORGANSISASI LOKAL 
 
 

4.1. Landasan Konsepsional Pemodelan 

Kelembagaan dan organisasi lokal masyarakat, baik yang sifatnya 

formal maupun yang sifatnya non formal (social capital) merupakan faktor 

yang sangat menentukan juga dalam keberhasilan pelaksanaan Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK). Artinya, di dalam pemodelan 

penguatan kapasitas kelembagaan dan organisasi lokal, PPK harus 

secara tegas/eksplisit memahami kondisi kelembagaan dan organisasi 

lokal yang ada, terutama social capital (agama, norma adat dan moral, 

konvensi lokal, tradisi, trust dan reproksitas, dan jaringan lokal) 

masyarakat lokal tersebut, sehingga pelaksanaan PPK dapat terintegrasi 

dengan kelembagaan dan organisasi lokal yang ada. Sebab, keberhasilan 

PPK ini dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam memahami, 

baik PPK itu sendiri, maupun yang sifatnya administrasi pemerintahan 

(program-program pemerintah yang sampai ke masyarakat), serta yang 

sifatnya sosial ekonomi, seperti pemahaman mereka tentang manajemen 

pengelolaan mikro finance, pengelolaan kelompok masyarakat, maupun 

model pengambilan suatu kebijakan melalui rapat-rapat yang diadakan. 

Dilain pihak, kelembagaan dan organisasi lokal, baik itu formal 

maupun non formal (social capital), melalui aparat pemerintah, forum 

MAD, Musbangdes, Musbangdus dan Pokmas merupakan salah satu 

pelaku (sobyek) dari kelembagaan PPK dan sekaligus sasaran (obyek) 

pelaksanaan PPK itu sendiri. Pelaku utama PPK adalah terdiri dari 

M 
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konsultan-koonsultan atau pendamping-pendamping dan pelaksana, yang 

terdiri dari: MNC, RMU, KM-Kab, FK, PL, UPK, FD dan TPK. Jadi fungsi 

konsultan/pendamping maupun pelaksana itu dalam PPK sifatnya hanya 

membantu agar pelaksanaan PPK itu terintegrasi dalam seluruh proses 

pembangunan masyarakat daerah di tingkat kecamatan. Artinya, harus 

terjadi sinergi peran antara konsultan/pendamping dan pelaksana PPK itu 

dengan kelembagaan dan organisasi lokal yang ada, baik itu formal 

maupun non formal (social capital) yang ada di masyarakat.  

Dengan landasan pemahaman yang demikian, pemodelan 

penguatan kapasitas kelembagaan dan organisasi lokal yang mendukung 

PPK itu dapat dilakukan secara holistik dan integatif. Holistik artinya 

bahwa setiap aspek (intern dan ekstern) yang berpengaruh secara 

signifikant terhadap pelaksanaan PPK harus dipetakan dan dijadikan 

dasar merekonstruksi model PPK ke depan dalam rangka penguatan 

kapasitas kelembagaan dan organisasi lokal tersebut. Integratif artinya 

bahwa keberadaan PPK, melalui konsultan/pendamping dan pelaksana 

yang ada, harus melakukan koordinasi dan bersinergi dengan para pelaku 

program lainnya, baik itu program dari pusat maupun daerah, karena 

bagaimanapun dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah 

harus diberikan kesempatan untuk ikut serta juga dalam melancarkan dan 

membantu program-program dari pusat tanpa mengabaikan program 

daerah yang telah direncanakan dari awal, termasuk dalam hal ini 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

Dengan demikian dasar konsepsional dalam pemodelan, secara 

umum, dapat konstruksikan sebagai berikut: (seperti gambar terlampir). 
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PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek intern, yang dalam hal ini terkait dengan aspek kondisi 

pemahaman peran masing-masing pelaku PPK (FK, PJOK, PL, UPK, FD, 

dan TPK) terhadap tujuan, sasaran, dan fungsi organ pelaksana PPK; 

pemahaman akan keberadaan dan pelaksanaan pengambilan kebaijakan 

mulai dari MAD, Musbangdes, Musbangdus sampai Pokmas; kondisi 

pemahaman terhadap kelembagaan dan organisasi lokal, baik formal 

maupun non formal (social capital) masyarakat, seperti agama, kultur, 

konvensi lokal, norma adat dan moral, jaringan lokal, trust dan reproksitas 

dan lembaga; serta pola komunikasi dan hubungan antara pelaku PPK 

dengan kelembagaan dan organisasi lokal, baik formal maupun non 

formal. Aspek tersebut akan memberikan pengaruh langsung maupun tak 

langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan PPK di masyarakat. 

Aspek ekstern, yang dalam hal ini terkait dengan aspek kondisi dan 

pemahaman kelembagaan dan organisasi lokal formal dan social capital 

masyarakat (camat/aparat, kepala desa/aparat, tokoh agama,  tokoh 

adat/masyarakat, tokoh pemuda/pemudi, tokoh wanita) terhadap 
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keberadaan dan pelaksanaan kelembagaan dan organisasi PPK (FK, PL, 

PJOK, UPK, FD, TPK, termasuk forum-forum kebijakan dari MAD, 

Musbangdes, Musbangdus dan Pokmas;  pola komunikasi dan 

hubungannya. Aspek tersebut juga akan memberikan pengaruh langsung 

maupun tak langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan PPK di 

masyarakat.  

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang jelas dan cermat terhadap 

aspek intern dan ekstern tersebut, agar dapat dikonstruksikan dan dibuat 

model kelembagaan dan organisasi lokal yang dapat memperkuat PPK 

yang berada di daerah. 

4.2. Aspek Intern  

Kajian ini dimaksudkan untuk melihat pemahaman pelaku PPK 

terhadap kelembagaan dan organisasi PPK itu sendiri, serta kelembagaan 

dan organisasi lokal masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun yang 

sifatnya non formal (social capital), dan pola hubungan dan 

komunikasinya, yang saat ini dilakukan dan yang seharusnya terjadi atau 

ideal. Untuk itu, pembahasan akan berkaitan dengan posisi strategis 

pelaku PPK sebagai pemeran utama dalam keberhasilan pelaksanaan 

PPK, serta cerminan/teladan masyarakat lokal, apabila pelaksanaan PPK 

sudah berakhir. 

4.2.1. Pemahaman Pelaku PPK 

Dalam tataran konseptual, pemahaman pelaku PPK dalam kajian 

ini difokuskan terhadap dua aspek utama, yaitu 1) pemahaman terhadap 

tujuan, sasaran, peran dan posisi; 2) pemahaman terhadap kelembagaan 

dan organisasi lokal baik formal maupun social capital-nya.  
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Secara empiris, pemahaman pelaku PPK terhadap tujuan, 

sasaran, peran dan posisi PPK sudah relatif sangat baik, dalam kerangka 

tekstual maupun pada tingkat kontekstual. Hal ini, menjadikan pelaku PPK 

tidak terlalu ‘kaku’, namun fleksibel dalam pelaksanaannya di lapangan, 

dengan tetap menjaga ‘batas-batas’ aturan main dan etis yang telah ada 

dalam PPK. Peran pelaku PPK dalam mengawal ‘proses belajar dan 

pemberdayaan’ masyarakat dalam forum-forum yang telah ditetapkan,  

sebagai medaia pengambilan keputusan mulai dari Musbangdus, 

Musbangdes sampai MAD, termasuk dalam Pokmas, boleh dibilang relatif 

sangat bagus, karena sudah dilakukan secara transparan, akomodatif dan 

dengan kompetisi yang fair. Demikian juga dalam memberikan proses 

pembelajaran masyarakat oleh UPK, utamanya terhadap kelompok 

Pokmas sebagai pelaku sekaligus pemanfaat PPK, terhadap administrasi 

dan pengelolaan uang, meskipun masih bernuansa ‘agar mempermudah 

Pokmas dalam pengembalian dana bergulirnya’, termasuk dalam hal 

membuat usulan prosposal sangat memberikan sesuatu yang berarti bagi 

masyarakat, karena hal itu merupakan sesuatu yang baru, yang 

sebenarnya hal itu merupakan pra kondisi masyarakat yang secara 

langsung untuk diberikan pembelajaran dalam proses perencanaan 

hingga pelaksanaan apabila nantinya masyarakat menginginkan suatu 

usaha atau program pembangunan, serta apabila nantinya akan 

berhubungan dengan lembaga keuangan di luar UPK. Oleh karena itu, 

untuk jangka panjang seharusnya UPK tidak lagi hanya menangani 

persoalan-persoalan yang bersifat administratif, tetapi harus juga 

dilakukan pembinaan yang sifatnya mengarah pada Pokmas ‘mandiri’ dan 

membentuk pengusaha-pengusaha kecil, yang tidak seperti sekarang 

yang masih bersifat menyalurkan dan menangani pengembalian dana dari 

masyarakat. Untuk menjadikan Pokmas mandiri dan terciptanya 
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entrepreneur kecil memang tidak mudah dalam kondisi UPK yang masih 

kekekurangan sumber daya manusia seperti saat ini, karenanya guna 

mengatasi persoalan itu sudah sewaktunya UPK perlu menambah SDM-

nya, terutama yang mengerti sektor bisnis dan manajemennya sekaligus. 

Personel tersebut nantinya dapat sebagai media konsultan untuk akhirnya, 

apabila diadakan ‘kelompok konsultan bisnis’ di tingkat yang lebih tinggi, 

disamping dapat juga membantu dalam hal membuat jaringan dan 

persoalan-persoalan teknis-operasional-eksternal yang tidak dapat diatasi 

oleh Pokmas-Pokmas yang ada tersebut, Namun, yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah tentang ‘fee atau gaji’ konsultan tersebut, 

apakah melalui Pokmas-Pokmas yang ada ataukah melalui pemerintah 

daerah.  

Pemahaman terhadap kelembagaan dan organisasi lokal, baik 

formal maupun formal (social capital) masyarakat, akan memberikan 

pengaruh yang significant terhadap keberhasilan pelaksanaan PPK. Dari 

hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, melalui key informan 

maupun masyarakat, didapatkan ke-sifnifikant-an tersebut. Pemahaman 

pelaku PPK secara baik terhadap kelembagaan dan organisasi lokal, 

terutama social capoital-nya akan menjadikan pelaksanaan PPK itu 

berjalan lancar dan mendapatkan keberhasilan dalam pelaksanaan PPK 

tersebut, ini dapat dilihat dari pemberian reward terhadap PPK itu. 

Pemahaman pelaku PPK secara baik terhadap kelembagaan dan 

organisasi lokal, terutama social capital-nya akan menjadikan 

pelaksanaan PPK itu berjalan lancar dan mendapatkan keberhasilan 

dalam pelaksanaan PPK tersebut, ini dapat dilihat dari pemberian reward 

terhadap PPK itu. Namun, sebaliknya apabila pemahaman pelaku PPK 

secara baik terhadap kelembagaan dan organisasi lokal, terutama social 

capoital-nya akan menjadikan pelaksanaan PPK itu berjalan pincang dan 
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mendapatkan kegagalan dalam pelaksanaan PPK tersebut, ini dapat 

dilihat dari tersendatnya dana bergulir yang sampai mencapai 75 persen di 

Pokmas-Pokmas. Hal demikian terjadi juga apabila sosialisasi ke 

masyarakat , akan keberadaan PPK tidak dilaksanakan informasinya 

secara transparan dan benar seperti sesuai dalam aturan main di PPK.  

4.2.2. Hubungan dan Komunikasi Pelaku PPK 

Dalam tataran konseptual, pemahaman pelaku PPK dalam kajian 

ini difokuskan terhadap pola hubungan dan komunikasi antara pelaku PPK 

dengan kelembagaan dan organisasi lokal baik formal maupun social 

capital-nya, melalui tokoh-tokohnya. 

Secara empiris, pola hubungan dan komunikasi pelaku PPK 

dengan kelembagaan dan organisasi lokal, formal maupun non formal, 

tidak mengalami hambatan yang berarti apabila pelaku PPK memahami 

betul kelembagaan dan organisasi lokal, terutama social capital 

masyarakatnya, teruatama bahasa yang digunakan di daerah tersebut. 

Selama ini, pola hubungan dan komunikasi pelaku PPK dilaksanakan 

dengan pola zig zag, artinya dengan melalui pola dua arah, sehingga 

terjadi pencairan komunikasi dan dialogis antara pelaku dengan 

masyarakat daerah. Keberadaan PL, TPK dan FD PPK sangat membantu 

terhadap pelaku PPK, terutama FK dan UPK yang tidak memahami 

bahasa daerah di mana PPK itu terlaksana. Namun, keberadaan FK 

utamanya tidak mesti didampingi oleh PL dalam melakukan operasi 

lapangan, sehingga terkadang dalam kondisi tertentu juga mengalami 

kendala juga. Karenanya, tidak mengherankan dari hasil studi lapangan 

melalui key informan diperoleh pendapat untuk mengambil FK selanjutnya 

berasal dari daerah kecamatan itu juga dan untuk jangka panjang sudah 

sewaktunya mulai saat ini diberikan porsi yang lebih banyak lagi 
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wewenang PL sehingga nantinya apabila PPK berakhir PL dapat 

menggantikan FK yang ada sebelumnya, mengenai tugas dan fungsinya.  

4.3. Aspek Ekstern  

Kajian ini dimaksudkan untuk melihat pemahaman kelembagaan 

dan organisasi lokal masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun yang 

sifatnya non formal (social capital) terhadap kelembagaan dan organisasi 

PPK, dan pola hubungan dan komunikasinya, yang saat ini dilakukan dan 

yang seharusnya terjadi atau ideal. Untuk itu, pembahasan akan berkaitan 

dengan posisi strategis tokoh-tokoh formal dan non formal terhadap 

keberhasilan pelaksanaan PPK, serta sebagai cerminan/teladan 

masyarakat lokal, apabila pelaksanaan PPK sudah berakhir. 

4.3.1. Pemahaman Kelembagaan dan Organisasi Lokal 

Dalam tataran konseptual, pemahaman kelembagaan dan 

organisasi lokal dalam kajian ini difokuskan terhadap dua aspek utama, 

yaitu 1) pemahaman terhadap keberadaan PPK; 2) pola hubungan dan 

komunikasinya.  

Secara empiris, pemahaman tokoh-tokoh formal maupun non 

formal kelembagaan dan organisasi lokal masyarakat terhadap 

keberadaan PPK terhadap tujuan, sasaran, peran dan posisi PPK secara 

detail mungkin tidak, namun mereka mengenal dan memahaminya secara 

garis besarnya saja, mungkin perkecualain tokoh-tokoh formal dan non 

formal yang dari awal terlibat, baik secara langsung maupun tak langsung 

pelakanaan PPK ini. Namun, hal yang perlu dicatat, bahwa pemahaman 

tokoh-tokoh formal dan non formal lokal tersebut terhadaap PPK, lebih 

banyak dipengaruhi oleh pemahaman pelaku PPK sendiri dan pola 

hubungan dan komunikasi yang dibangunnya. Oleh karena itu, 
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keberhasilannya sangat ditentukan oleh pelaku PPK itu. Kegagalan dalam 

pemahaman kelembagaan dan organisasi lokal, terutama social capital-

nya serta pola hubungan dan komunikasi yang dibangun, akan 

menyebabkan kegagalan juga dalam memberikan pemahaman terhadap 

tokoh-tokoh formal dan non formal masyarakat lokal, yang pada akhirnya 

menjadikan kegagalan juga dalam pelaksanaan PPK itu sendiri.  

Pemahaman tokoh-tokoh formal dan non formal lokal terhadap 

keberaaan PPK, akan memberikan pengaruh yang significant terhadap 

keberhasilan pelaksanaan PPK. Dari hasil penelitian dan pengamatan di 

lapangan, melalui key informan maupun masyarakat, didapatkan ke-

sifnifikant-an tersebut. Pemahaman tokoh-tokoh formal dan non formal 

lokal terhadap PPK secara baik akan menjadikan pelaksanaan PPK itu 

berjalan lancar dan mendapatkan keberhasilan dalam pelaksanaan PPK 

tersebut, ini dapat dilihat dari pemberian reward terhadap PPK itu. 

Pemahaman tokoh-tokoh formal dan non formal lokal secara baik 

terhadap keberadaan  PPK, akan menjadikan pelaksanaan PPK itu 

berjalan lancar dan mendapatkan keberhasilan dalam pelaksanaan PPK 

tersebut, ini dapat dilihat dari pemberian reward terhadap PPK itu, yang 

sebenarnya hal itu karena keberhasilan mereka sendiri dalam usahanya 

membantu kelancaran pelaksanaan PPK di daerah kecamatannya. 

Namun, sebaliknya apabila pemahaman tokoh-tokoh formal dan non 

formal lokal terhadap PPK itu kurang baik/buruk –terutama karena dari 

dasarnya socaial capital- masyarakt darah itu tidak baik/jelek, maka akan 

menjadikan juga pelaksanaan PPK itu berjalan pincang dan mendapatkan 

kegagalan dalam pelaksanaan PPK tersebut, ini dapat dilihat dari 

tersendatnya dana bergulir yang sampai mencapai 75 persen di Pokmas-

Pokmas, yang dari hasil penelitan dan pengamatan lapangan bahkan ada 

tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang menjadi ‘komando’-nya untuk 
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tidak mengembalikan dana bergulir PPK tersebut. Hal demikian terjadi 

juga apabila sosialisasi ke masyarakat, akan keberadaan PPK tidak 

dilaksanakan informasinya secara transparan dan benar seperti sesuai 

dalam aturan main di PPK.  

4.3.2. Hubungan dan Komunikasi dengan Pelaku PPK 

Dalam tataran konseptual, kajian ini difokuskan terhadap pola 

hubungan dan komunikasi antara tokoh-tokoh formal dan non formal 

kelembagaan dan organisasi lokal dengan pelaku PPK.  

Secara empiris, pola hubungan dan komunikasi antara tokoh-tokoh 

formal maupun non formal dengan pelaku PPK, tidak mengalami 

hambatan yang berarti, dengan adanya pemahaman tokoh-tokoh formal 

dan non formal akan arti penting keberadaan PPK itu bagi mereka 

(masyarakat) daerahnya. Selama ini, pola hubungan dan komunikasi 

antara tokoh-tokoh formal maupun non formal dengan pelaku PPK, 

dilaksanakan dengan pola zig zag, artinya dengan melalui pola dua arah, 

sehingga terjadi pencairan komunikasi dan dialogis antara pelaku dengan 

masyarakat daerah, untuk itu hubungan dan komunikasi tidak hanya 

secara formal saja, namun secara informal juga dilakukan. Terkadang 

dengan pola tersebut, seakan-akan tidak lagi dapat dibedakan sebenarnya 

yang sobyek dan obyek dari PPK itu siapa, dikarenakan adanya pencairan 

dalam pola hubungan dan komunikasi tersebut. Namun, berdasarkan dari 

key informan yang dihasilkan, tokoh-tokoh formal dan non formal tersebut 

berharap, untuk selanjutnya agar pola hubungan dan komunikasi itu lebih 

dari awal ‘cair’, yang artinya tidak terlampau banyak waktu yang terbuang 

pelaku PPK beradaptasi dengan lingkungan daerah kecamatan yang 

mendapatkan PPK, sebaiknya Fk diambilkan dalam orang dalam 

kecamatan sendiri. 
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BAB V 
ESIMPULAN DAN   
ACTION PLAN  

 
 

5.1. Kesimpulan 

Pertama, studi ini dilakukan dalam rangka penelitian terapan (action 

research), sehingga di sini tidak bermaksud menguji atau menghasilkan 

teori baru, tetapi bertujuan untuk mengaplikasikan konsep atau model 

yang telah teruji kebenaran dan kegunaannya, dengan melakukan 

berbagai modifikasi disesuikan dengan konteks lokasi penelitian. Studi ini 

secara umum menghasilkan model penguatan kapasitas kelembagaan 

dan organisasi lokal yang sesuai dengan kondisi lapangan. 

Kedua, model atau pendekatan studi ini dikembangkan dan 

dikonstruksikan dari konsep dan model manajemen strategik dan 

kelembagaan. Untuk itu, analisis dibagi ke dalam beberapa tingkatan, 

yaitu, 1) analisis internal (meliputi pemahaman peran pelaku PPK 

terhadap kelembagaan dan organisasi PPK; kelembagaan dan organisasi 

lokal, baik formal maupun social capital-nya; serta  pola hubungan dan 

komunikasinya); 2) analisis eksternal (meliputi pemahaman kelembagaan 

dan organisasi lokal, baik formal maupun social capital-nya terhadap 

kelembagaan dan organisasi PPK; serta  pola hubungan dan 

komunikasinya). Untuk setiap analisis dilakukan pemetaan, sebagai dasar 

untuk pemodelan penguatan kapasitas Kelembagaan dan organisasi lokal 

masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun yang sifatnya non formal 

(social capital) dalam pengelolaan PPK, serta perumusan acation plan-

nya.  

K
M 
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Ketiga, penggalian data dilakukan di 12 kecamatan, yang tersebar 

di 4 kabupaten dan 4 propinsi, dan difokuskan pada PPK yang 

mendapatkan reward, yang sudah mendapatkan 2 kali PPK, dan PPK 

yang mendapatkan masalah. Teknik penggalian data difokuskan pada 

pelaku PPK, tokoh-tokoh formal dan non formal masyarakat lokal 

desa/kecamatan, serta Pokmas, dengan mengisi kuistioner dan 

wawancara terstruktur. Untuk cross check dan penambahan data, 

dilakukan kegiatan pengamatan lapangan dan studi dokumentasi. Hasil 

penggalian data, digunakan untuk pemetaan pada setiap level, baik intern 

maupun ekstern, yang merupakan faktor yang sangat menentukan juga 

dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan 

(PPK). Artinya, di dalam pemodelan penguatan kapasitas kelembagaan 

dan organisasi lokal, PPK harus secara tegas/eksplisit memahami kondisi 

kelembagaan dan organisasi lokal yang ada, terutama social capital 

masyarakat lokal tersebut, sehingga pelaksanaan PPK dapat terintegrasi 

dengan kelembagaan dan organisasi lokal yang ada. Sebab, keberhasilan 

PPK ini dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam memahami, 

baik yang sifatnya administrasi pemerintahan (program-program 

pemerintah yang sampai ke masyarakat) maupun yang sifatnya sosial 

ekonomi, seperti pemahaman mereka tentang manajemen pengelolaan 

mikro finance, pengelolaan kelompok masyarakat, maupun model 

pengambilan suatu kebijakan melalui rapat-rapat yang diadakan. 

Keempat, peta analisis internal. Hasil dari penelitian, pelaku PPK 

(FK, PL, PJOK, UPK, FD dan TPK) sudah memahami peran, posisi, tujuan 

dan sasaran PPK secara baik. Hal ini sangat membantu mereka dalam 

menterjemahkannya di lapangan, meskipun masing-masing daerah 

(desa/kecamatan) memiliki kondisi yang berbeda-beda. Namun, hal yang 

perlu diperhatikan adalah pemahaman pelaku PPK terhadap kondisi 
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kelembagaan dan organisasi lokal, terutama social capital  masyarakat. 

Utamanya FK yang notabene banyak yang berasal dari luar kecamatan, 

sangat mempengaruhi dalam hal kinerja FK itu sendiri. FK yang berasal 

dari luar kecamatan, mengalami kendala karena butuh waktu cukup untuk 

memahami kondisi social capital masyarakat sebelum 

mengimplementasikan PPK itu. Hal ini terutama, daerah kecamatan yang 

memiliki social capital majemuk dan jarak daerahnya berjauhan (seperti di 

luar Jawa), karenanya dari hasil pengamatan di lapangan, masyarakat 

meminta agar seterusnya apabila ada pergantian lebih baik FK diambilkan 

dari orang dalam daerah kecamatan sendiri atau pemberian wewenang PL 

yang lebih besar sehingga apabila nanti PPK berakhir, keberadaan PL 

dapat dijadikan pendamping lokal abadi. 

Kelima, peta analisis eksternal. Hasil dari penelitian, kelembagaan 

dan organisasi lokal, baik itu formal (camat/aparat, kepala desa/aparat, 

anggota BPD/LPM, tokoh pemuda/pemudi) maupun non formal (tokoh 

agama, tokoh adat/masyarakat, tokoh pemuda/pemudi dan tokoh wanita) 

tidak mengetahui PPK secara mendetail, namun mereka mengatahui inti 

pokok PPK itu. Mereka pun dalam melakukan hubungan dan komunikasi 

dengan pelaku PPK dengan secara zig zag, artinya melakukan pola 

hubungan dan komunikasi dua arah, seperti yang dilakukan oleh pelaku 

PPK terhadap mereka. Serta mereka berharap, beberapa hal yang harus 

dipertahankan dalam pelaksanaan PPK secara berkelanjutan, yaitu peran 

pengambilan keputusan, mulai dari Musbangdus, Musbangdes sampai 

MAD dalam pemerintahan desa/kecamatan; peran pelaksana PPK, yaitu 

keberadaan, UPK dan TPK; peran penerima manfaat PPK, yaitu kelompok 

masyarakat sendiri, dalam bentuk Pokmas-Pokmas; serta peran 

pendampingan, terutama keberadaan PL. (FK, PL, PJOK, UPK, FD dan 

TPK) sudah memahami peran, posisi, tujuan dan sasaran PPK secara 
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baik. Hal ini sangat membantu mereka dalam menterjemahkannya di 

lapangan, meskipun masing-masing daerah (desa/kecamatan) memiliki 

kondisi yang berbeda-beda. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah 

pemahaman pelaku PPK terhadap kondisi kelembagaan dan organisasi 

lokal, terutama social capital  masyarakat. Utamanya FK yang notabene 

banyak yang berasal dari luar kecamatan, sangat mempengaruhi dalam 

hal kinerja FK itu sendiri. FK yang berasal dari luar kecamatan, mengalami 

kendala karena butuh waktu cukup untuk memahami kondisi social capital 

masyarakat sebelum mengimplementasikan PPK itu. Hal ini terutama, 

daerah kecamatan yang memiliki social capital majemuk dan jarak 

daerahnya berjauhan (seperti di luar Jawa), karenanya dari hasil 

pengamatan di lapangan, masyarakat meminta agar seterusnya apabila 

ada pergantian lebih baik FK diambilkan dari orang dalam daerah 

kecamatan sendiri atau pemberian wewenang PL yang lebih besar 

sehingga apabila nanti PPK berakhir, keberadaan PL dapat dijadikan 

pendamping lokal abadi. 

 

           PPK Baik  

 

 

 

 

 

              PPK Jelek 

              Pemahaman PPK   social capital 
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5.2. Rencana Tindak Lanjut 

Berdasrkan hasil pemetaan dan pemodelan yang telah dirumuskan 

dari analisis data lapangan, maka terdapat beberapa action plan dalam 

rangkat penguatan kepasitas kelembagaan dan organisasi lokal yang 

perlu dipikirkan lebih lanjut, seperti terlihat pada matriks berikut ini : 

Action Plan 

Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Organisasi Lokal 
 
PERTIMBANGAN 

ACTION PLAN 
JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG 

MENDESAK  Penguatan Social Capital 
Lokal; 

 Legalitas Konvensi Lokal; 
 Penyepakatan Visi-Misi 

PPK dan UPK ke depan; 
 Penguatan SDM PPK dan 

UPK; 
 Pemberian wewenang PL 

yang lebih besar lagi; 
 Tindak Lanjut Status 

Legal UPK; 
 Perumusan skenario 

pendampingan Pokmas 
secara integratif. 

 Pengkajian Lanjut 
kelembagaan dan 
organisasi lokal yang 
tepat di daerah; 

 Re-evaluasi social 
capital lokal; 

 Sinergi PPK dengan 
program Pemda dan 
program pusat 
lainnya; 

 Pengadaptasian PPK 
dan UPK dengan 
otonomi daerah; 

 Sinergi UPK dengan 
lembaga keuangan 
lain; 

 Pembinaan Pokmas 
ke arah usaha 
mandiri. 

 
 
KURANG 
MENDESAK 

 
 Pengaktifan sosial 

monitoring dan kontrol; 
 Pengkaitan usaha 

Pokmas dengan jaringan 
usaha ekonomi terkait; 

 
 Re-evaluasi usaha 

Pokmas dan 
unggulan daerah 
(desa/kecamatan); 

 Pembentukan 
pusat konsultasi 
usaha bagi Pokmas. 

 


