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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan 

penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, 

pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara 

pemerintah dengan masyarakat, menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian 

tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada 

pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain 

itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan 

sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses 

pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu 

kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

 Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan 

kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi 
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diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat 

mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi 

masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud 

nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.  

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian 

masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada 

tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, 

bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu 

dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peranan serta masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Dalam 

pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu 

pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, 

masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 

tentang pemerintah dijelaskan bahwa desa mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan 

yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat 

diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip 

pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah 

menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis, dan bertanggung jawab 

begitupun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam dalam proses 

pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, 
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ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga  masyarakat mampu 

memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan. 

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya 

perubahan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya 

adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang 

sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, 

berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam  kerangka asas desentralisasi. 

Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat 

pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini camat mendapatkan 

pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi 

aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 

penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain tugas 

tersebut camat mengembangkan tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum 

pemerintahan di Wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang 

koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di Wilayah 

Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan 

perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 

serta melaksanakan tugas lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan 

desa/kelurahan dan/atau instansi pemerinah lainnya di Wilayah Kecamatan (PP.19 

Tahun 2008). 

PP. No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, antara lain menyebutkan bahwa 

salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat adalah 

mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam 

Wilayah Kecamatan, yang meliputi : mendorong peran serta masyarakat untuk 
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ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 

musyawarah pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah 

maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan melakukan evaluasi terhadap berbagai 

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah 

maupun swasta. 

Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini banyak 

program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh 

pemerintah, terutama program pemberdayaan masyarakat golongan bawah atau 

masyarakat kurang mampu, baik program yang bersifat nasional yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian 

Koperasi dan UKM, maupun program dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota melalui Dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, 

Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Badan Keluarga Berencana, dan 

Dinas/Badan Daerah lainnya. Sesuai dengan  ketentuan PP.19 Tahun 2008, bahwa 

pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat 

Kecamatan adalah berada dalam koordinasi oleh camat dalam 

kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. Dengan demikian 

camat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah 

kerja Kecamatan. 

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Rokan Hilir yang sebagian penduduknya masih tergolong berekonomi 
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menengah kebawah. Sebagian besar masyarakat kecamatan berprofesi sebagai 

petani atau bemata pencaharian sebagai pedagang.  

Tabel 1.1 

Sumber Penghasilan Utama Sebagia Besar Penduduk Desa/Kelurahan 

di Kecamatan Kubu Babussalam Tahun 2017 
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1 Teluk Nilap  - - - - - - 

2 Sungai Majo  - - - - - - 

3 Rantau Panjang Kiri  - -  - - - 

4 Rantau Panjang Kiri Hilir  - - - - - - 

5 Sungai Pinang  - - - - - - 

6 Jojol  - - - - - - 

7 Sungai Panji-Panji  - - - - - - 

8 Pulau Halang Belakang  -  - - - - 

9 Pulau Halang Muka  - - - - - - 

10 Sungai Majo Pusako  - - - - - - 

Jumlah 10 - 1 1 - - - 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Kubu Babussalam, 2017 

 Sebanyak 10 desa di Kabupaten tersebut menggantungkan kehidupan 

sehari-harinya dari pertanian, hanya ada dua desa yang memiliki mata pencaharian 

mayoritas lainnya yaitu desa Rantau Panjang Kiri yang masyarakatnya memiliki 
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pencaharian dibidang Pertanian, dan Perdagangan, dan desa Pulau Halang Muka 

memiliki pencaharian dibidang Pertanian dan Industri Pengolahan. Pencaharian 

masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga.  

 Program pemberdayaan masyarakat sejatinya mampu mendorong 

kesejahteran masyarakat suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana tingkat 

kemampuan masyarakat yang dikategorikan dalam keluarga sejatera. Berdasarkan 

data yang penulis dapatkan, penulis merangkum informasi golongan keluarga 

sejahtera di Kecamatan Kubu Babussalam pada gambar berikut: 

Gambar 1.1 

Kategori Keluarga Sejahtera di Kecamatan Kubu Babussalam 

 

Sumber: Kantor Camat Kubu Babussalam, 2017 

 Selain itu, berdasarkan jumlah penduduk total Kecamatan Kubu 

Babussalam yang berjumlah 25.265 Jiwa atau sebanyak 5123 KK hanya 814 KK 

(15,89%) yang sudah tergolong pada keluarga sejahtera tahap III, dan sebanyak 

16% 

20% 

64% 

Keluarga Sejahtera Tahap III Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga Sejahtera Tahap I
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1044 KK (20,38%) masih tergolong pada keluarga sejahtera tahap I dan sisanya 

3265 KK (63,73%) tergolong keluarga prasejahtera. 

 Berdasarkan data diatas, sudah sepantasnya Kecamatan Kubu Babussalam 

mendapat perhatian pemerintah kecamatan dalam bidang pemberdayaan. Program 

pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Kubu Babussalam 

diantaranya: 

Tabel 1.2 

Program Pembedayaan Masyarakatan di Kecamatan Kubu 

Babussalam 

No Program Pemberdayaan Realisasi Program 

1 Pelatihan pengembangan usaha tani Tidak terealisasi 

2 Penyuluhan untuk petani muda Terealisasi 

3 Program perbaikan gizi ibu hamil Terealisasi 

4 Program peningkatan kreatifitas tani Tidak terealisasi 

5 Program pelatihan petani dengan alsintan Tidak terealisasi 

6 Program bedah rumah layak huni Tidak teralisasi 

7 Bantuan beasiswa pendidikan tingkat SD-

SMA 

Terealisasi 

8 Bantuan beasiswa tingkat pendidikan tinggi Tidak terealisasi 

9 Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat (Pamsimas) 

Teralisasi 

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Kubu Babussalam, 2018 
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 Berdasarkan data diatas diketahui bahwa dari 9 program yang telah 

dirancang terdapat 4 program yang terealisasi sementara 5 lainnya belum/ tidak 

terealisasi. Menurut kecamatan Kubu Babussalam hal ini dikarenakan terbatasnya 

anggaran dana dan terdapatnya program prioritas lain yang harus direalisasikan 

pada tahun 2015-2017 ini. 

Maka, berdasarkan observasi awal di Kecamatan Kubu Babussalam dan 

mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya: 

1. Sebagian besar masyarakat kubu babussalam bermatapencaharian sebagai 

petani merasa membutuhkan adanya program pelatihan keterampilan ataupun 

bantuan pembibitan pada lahan masyarakat, sementara program pelatihan 

belum terealisasi sepenuhnya masih ada masyarakat yang mengaku tidak 

mendapatkan pelatihan. 

2. Program kerja pemberdayaan masyarakat dinilai oleh masyarakat di 

kecamatan Kubu Babussalam belum terasa secara langsung manfaatnya, 

sehingga belum berdampak terhadap kesejahteraan keluarga 

3. Program kerja pemberdayaan masyarakat dinilai belum sesuai sasaran untuk 

masyarakat miskin/menengah kebawah karena banyaknya kegiatan yang 

mengarah pada penyelenggaraan infrastruktur ataupun proyek fisik daripada 

program untuk pemberdayaan masyarakat. 

4. Masyarakat tidak mengetahui dan cenderung tidak ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan khusus nya forum musyarawah pembangunan desa 

di tingkat kecamatan 

 Beberapa permasalahan tersebut mengindikasikan belum optimalnya peran 

pemerintah kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan 
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pemerintah yang berlaku. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam memberdayakan 

masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam?  

2. Apa Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah kecamatan dalam 

memberdayakan masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan dalam memberdayakan 

masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah kecamatan 

dalam memberdayakan masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari peneliti ini kegunaan yang di harapkan adalah: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Bahan masukan bagi pemerintah kecamatan Kubu Babussalam 

dalam upaya membangun kebijakan untuk masyarakat dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

b. Bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji 

masalah yang relevan dengan penelitian ini. 
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2. Kegunaan praktis  

a. Sebagai bahan pemikiran bagi pemerintah kecamatan khususnya 

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam 

membuat kebijakan dan acuan dalam pemberdayaan masyarakat 

b. Memberikan Informasi kepada pemerintah Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya mengatasi 

permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat desa. 

1.5 Batasan Penelitian 

 Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang 

lingkup penelitian maka peneliti memberikan batasan terhadap masalah-masalah 

yang akan diteliti, yaitu hanya pada peran pemerintah kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam memberdayakan masyarakat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian 

terdahulu, pendangan islam tentang pemberdayaan masyarakat, 

definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Dalam bab ini meliputi waktu dan tempat penelitian, sumber dan 

jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian 

meliputi visi misi, dan struktur organisasi tempat penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran yang dianggap perlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


