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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan bergotong-royong merupakan suatu kegiatan yang sangat vital 

bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Banyak kegiatan didunia ini yang 

implementasinya bergantung kepada orang lain. Namun, semakin kedepan 

masyarakat semakin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dalam artian 

nilai-nilai untuk bekerja sama atau nilai bergotong-royong tersebut sudah mulai 

luntur. 

Banyak sekali keadaan di sekitar masyarakat yang harus mendapatkan 

perhatian lebih dari masyarakat sekitar maupun pemerintah. Tidak jarang 

ditemukannya suatu wilayah dengan geografis yang luas dan kependudukan yang 

ramai, tetapi lingkungan yang mereka huni seperti tidak terurus, hal ini dapat 

dilihat dari segi kebersihan lingkungan, kemasyarakatan, perekonomian, sosial 

budaya serta agamanya (pada lampiran 10). Masyarakat dan pemerintah sama-

sama terlihat tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan hal ini. Pihak 

masyarakat tidak peduli dengan ketertinggalan dan keterpurukan desa mereka, 

begitu juga dengan pemerintah yang tidak mau turun tangan akan hal demikian. 

Pada hakikatnya, kegiatan bergotong-royong sudah dilakukan sejak zaman 

para leluhur kita dilahirkan, mereka bekerjasama atau bergotong-royong untuk 

sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat besar kepada mereka semua. 

Berbanding terbalik sekali dengan sekarang, masyarakat cenderung hidup sendiri 
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atau mementingkan kepentingan diri sendiri saja dan tidak mementingkan apa 

yang menjadi kepentingan masyarakat atau bersama. 

Kegiatan gotong royong antar masyarakat itu sangat perlu untuk 

ditanamkan, selain dalam rangka pembangunan juga akan terjalin kebersamaan 

dalam artian pemberdayaan masyarakat. Karena pembangunan tidak akan berjalan 

tanpa adanya persatuan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu di Indonesia 

di implementasikanlah kebijakan mengenai program nasional yaitu Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat atau disingkat dengan BBGRM yang pada aturannya 

harus dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini berlandaskan pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pada UU tersebut pasal 1 ayat 2 diuraikan 

bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kemudian upaya 

atau bagian dari pembangunan yang dimaksud salah satunya adalah dengan 

membuat dan melaksanakan program.  

Defenisi Program pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2004 pasal 1 ayat 16 di uraikan pula sebagai instrumen kebijakan yang 

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ 

lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, 

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dan 

masuklah Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini kepada program 

pembangunan tersebut yang pelaksanaannya diatur dalam PERMENDAGRI 
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No.42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong 

Royong Mayarakat (BBGRM). 

Bergulirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, 

maka diharapakan nilai-nilai kesatuan masyarakat untuk bergotong-royong ini 

timbul kembali, bukan hanya pada hari-hari tertentu saja, tetapi pada 

PERMENDAGRI tersebut di uraikan bahwa Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat tersebut diselenggarakan selama satu bulan penuh yang merupakan 

akumulasi kegiatan gotong royong selama 11 bulan dengan prinsip dari, oleh dan 

untuk masyarakat. 

Pada pelaksanaannya Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

(BBGRM) ini sama halnya seperti perlombaan, yaitu perlombaan dalam 4 bidang 

dengan sub-bidangnya masing-masing. Perlombaan disini sama seperti 

perlombaan pada umumnya, dilengkapi dengan tim penilai (pada lampiran 4), 

skor nilai, kemudian ada yang menang atau yang mendapat juara. Perlombaan ini 

pertama sekali akan diadakan ditingkat desa dan kelurahan, jadi masing-masing 

desa bersaing didalam 1 kecamatan, kemudian dinilai oleh kecamatannya desa 

mana yang bisa mewakili kecamatan mereka untuk diperlombakan selanjutnya. 

Setelah ada pemenang dari desa akan lomba Bulan Bhakti Gotong Royong 

Mayarakat tersebut, maka perlombaannya masuk kedalam tahap 2 yaitu tingkat 

kecamatan. Dari seluruh kecamatan yang ada pada satu kabupaten tersebut 

berlomba lagi supaya masuk kepada tingkat kabupaten dan begitu seterusnya 

hingga ke pusat. 
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Sasaran dari program ini adalah lebih kepada kerjasama antar 

masyarakatnya agar menimbulkan nilai-nilai kerjasama yang dijalankan para 

leluhur kita, kemudian dengan kata lain juga bertujuan mensejahterakan 

masyarakat berdasarkan UUD 1945 sehingga tercapai hasil secara menyeluruh 

yaitu pemerataan pembangunan. 

Dalam melaksanakan program ini, pemerintah mengarahkan dan 

memfasilitasi pemerintah provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Mayarakat, kemudian hal yang sama 

dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan kota, dan 

begitu seterusnya hingga ke kecamatan, kelurahan dan desa. 

Kabupaten Kampar adalah kabupaten yang ikut serta melaksanakan 

peraturan perundang-undangan No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada PERMENDAGRI No. 42 tahun 

2005 tersebut. Pemerintah Kabupaten Kampar mempercayakan program Bulan 

Bhakti Gotong Royong Mayarakat ini kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) terkait dengan menunjuk leading sector nya yaitu Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kampar.  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini adalah suatu dinas 

yang terdiri dari empat bidang, diantaranya bidang pemberdayaan masyarakat, 

bidang pemerintahan desa dan kelurahan, bidang usaha ekonomi masyarakat, dan 

bidang keuangan dan aset desa. Tugas dari dinas ini adalah memfasilitasi dan 

membina serta menyusun program perencanaan hingga evaluasi di tingkat 

kecamatan, desa dan kelurahan. Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
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(DPMD) ini juga berperan dalam menentukan dan menunjuk tim penilaian Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) terkait.  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi leading 

sector karena dalam Peraturan Bupati Kampar No. 56 tahun 2012 tentang tupoksi 

atau uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Badan-badan Kabupaten 

Kampar pasal 99 di uraikan bahwa melaksanakan pekerjaan dan kegiatan 

penyediaan dukungan kerjasama pada bidang pemberdayaan masyarakat, dan 

pada pasal 101 di uraikan bahwa merencanakan kegiatan sub-bidang partisipasi 

dan swadaya masyarakat berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan 

pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Mengacu kepada PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2005, Program Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang didanai APBD ini sangatlah 

besar manfaat dan keuntungannya. Mulai dari meratanya pembangunan secara 

nasional, hingga kerjasama atau penyatuan masyarakat NKRI. Sangat dirugikan 

sekali jika program berbasis nasional ini tidak terimplementasikan dengan baik, 

banyak sekali kerugian yang akan di rasakan masyarakat setempat bahkan 

menyeluruh hingga masyarakat Indonesia. Mulai dari kerugian anggaran yang 

terbuang sia-sia, kemudian manfaat pembangunan yang tidak dirasakan oleh 

masyarakat, hingga rasa persatuan antar masyarakat pun menghilang. 

Dalam pelaksanaan program Bulan Bhakti Gotong Royong Mayarakat 

(BBGRM) di Kabupaten Kampar ini, penulis menemukan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 
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a. Dalam PERMENDAGRI No. 42 tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, diatur bahwa 

program ini harus dilaksanakan disetiap Desa di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya, belum semua 

desa dari 242 Desa di Kabupaten Kampar, yang mengikuti program 

BBGRM ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tabel berikut ini : 

 

Tabel I.1 :Jumlah Desa dan Kecamatan Yang Mengikuti Program Bulan 

Bhakti Gotong Royong Mayarakat Di Kabupaten Kampar 

 

No. Tahun Nama Desa Nama kecamatan Jumlah desa 

1. 2011 Kijang Jaya Tapung Hilir 1 

2. 2012 Palung Raya Tambang 1 

3. 2013 Pongkai Istiqomah XIII Koto Kampar 1 

4. 2014 

Gading Sari Tapung 

5 

Sei. Simpang Dua Kampar Kiri Hilir 

Pandau Jaya Siak Hulu 

Kualu Nenas Tambang 

Tandan Sari Tapung Hilir 

5. 2015 

Kualu Tambang 

3 Bina Baru Kampar Kiri Tengah 

Tanah Merah Siak Hulu 

6. 2016 

Desa Baru Siak Hulu 

4 
Tapung Makmur Tapung Hilir 

Desa Gema Kampar Kiri Hulu 

Kenantan Tapung 

Sumber : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kampar 

 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa program bulan bhakti gotong 

royong masyarakat di Kabupaten Kampar ini belum diikuti semua desa yang 

ada di Kabupaten Kampar, dan dalam 6 tahun terakhir ini hanya 5 desa yang 

paling banyak mengikuti program ini yaitu di tahun 2014. Sedangkan ditahun-
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tahun selebihnya kurang dari 5 desa bahkan hanya 1 desa yang melaksanakan 

yaitu di tahun 2011 hingga 2013. 

b. Instrumen penilaian tidak diiisi secara lengkap oleh masing-masing desa 

dan tidak memaparkan poto sebagai bukti dan data pendukung. (pada 

lampiran 2). 

c. Masih banyaknya bidang-bidang program yang terbengkalai atau tidak 

sesuai dengan keinginan di Kabupaten Kampar. (pada lampiran 3) 

d. Dalam PERMENDAGRI No. 42 tahun 2005 jelas disebutkan bahwa ada 

empat bidang kegiatan yang harus dilaksakan dengan sub-bagiannya 

masing-masing, tetapi belum semua bidang-bidang kegiatan yang 

dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah bidang yang 

dilaksanakan oleh masing-masing desa yang mendapatkan juara 1. Berikut 

paparannya : 

 

Tabel I.2 : Jumlah Sub-Bidang Yang Terlaksana Di Masing-Masing Desa  

Pelaksana Program Bulan Bhakti Gotong Royong Mayarakat 

 

No Tahun Nama Desa/ Kecamatan 

Jumlah Sub-

bidang yang 

harus 

dilaksanakan 

Jumlah sub- 

bidang yang 

terlaksana 

1 2011 Kijang Jaya/ Tapung 

Hilir 

39 

15 

2 2012 Palung Raya/ Tambang 18 

3 2013 
Pongkai Istiqomah/ XIII 

koto Kampar 
23 

4 2014 Gading Sari/ Tapung 17 

5 2015 Kualu/ Tambang 28 

6 2016 Desa Baru/ Siak Hulu 22 

Sumber : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kampar 
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Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 39 jumlah kegiatan yang 

harus dilaksanakan, desa yang mendapatkan juara satu atau dinilai terbaik 

hanya melakukan setengah kegiatannya saja. Kegiatan yang paling banyak 

dilakukan pada 6 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2015 sebanyak 28 

kegiatan, sedangkan yang paling sedikit yaitu ditahun 2011 sebanyak 15 

kegiatan. 

 

e. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program Bulan Bhakti 

Gotong Royong Mayarakat ini minim sekali. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan tabel berikut : 

 

Tabel I.3 : Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Program Bulan 

Bhakti Gotong Royong Mayarakat Di Kabupaten Kampar 

Jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi dalam BBGRM 

2012 2013 2014 2015 2016 

30% 30% 54% 48% 37% 

Sumber : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kampar 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti program ini setiap tahunnya terhitung tidak banyak. Partisipasi 

masyarakat yang paling banyak itu pada tahun 2014 sebanyak 54% dari 100%, 

sedangkan yang paling sedikit adalah ditahun 2012 dan 2013 sebanyak 30% 

dari 100%. 

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, penulis menganggap 

bahwa permasalahan-permasalahan ini penting untuk diteliti. Karena akan 

merugikan dalam hal APBD serta Swadaya masyarakat yang sudah 
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dikeluarkan tetapi hasil yang belum maksimal dirasakan oleh setiap desa. 

Berikut rekapitulasi anggaran yang sudah dihabiskan dalam pelaksanaan 

program tersebut : 

 

Tabel I.4 : Rekapitulasi Anggaran Program Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat Di Kabupaten Kampar 

 

No. Tahun Jumlah Dana Yang digunakan 

1. 2011  Rp. 198.538.500,- 

2. 2012  Rp. 152.704.000,- 

3. 2013  Rp. 123.377.500,- 

4. 2014  Rp. 168.645.000,- 

5. 2015  Rp. 273.034.000,- 

6. 2016  Rp. 210.436.000,- 

Sumber: Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kampar 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa banyak sekali anggaran yang 

dikeluarkan untuk mengimplementasikan program Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat ini. Anggaran paling banyak dikeluarkan yaitu pada tahun 

2015 dengan jumlah Rp. 273.034.000,-. Sedangkan yang paling sedikit yaitu 

pada tahun 2013 dengan jumlah Rp. 123.377.500,-. (Lampiran 5) 

Karena banyaknya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

meneliti sejauh mana program Bulan Bhakti Gotong Royong Mayarakat 

(BBGRM) ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar dengan judul “Analisis 

Pelaksanaan Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

(BBGRM) Di  Kabupaten Kampar”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) Di Kabupaten Kampar? 

b. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM) Di Kabupaten Kampar? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

a. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Program Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) Di Kabupaten Kampar. 

b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan 

Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Di 

Kabupaten Kampar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai penambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama berada di bangku perkuliahan  untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Sebagai distribusi untuk perpustakaan dan bahan acuan bagi penulis 

selanjutnya untuk meneliti masalah atau objek yang sama dilain 

kesempatan. 

c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi dan daerah terkait 

yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten 
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Kampar dan daerah Kabupaten Kampar mengenai pelaksanaan Program 

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, pembahasan dalam penulisan ini dibagi atas enam 

pokok bahasan (bab) dan masing-masing bab dalam sub-bab sebagai berikut : 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pembuka dari penulisan skripsi ini, yang 

antara lain berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penelitian serta sitematika penulisan. 

 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori yang melandasi 

penulisan, Peraturan yang melandasi kebijakan, pandangan islam 

tentang konsep penelitian, Definisi Konsep, Konsep Operasional, 

kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan jenis penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, populasi dan sampel, serta analisa data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum 

Kabupaten Kampar dan gambaran umum instansi terkait yang 

mencakup sejarah organisasi, struktur organisasi, jumlah pegawai, 

visi, misi dan tujuan hingga uraian tugas pegawai pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Kampar. 

 

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa mengenai 

hasil penelitian berdasarkan penelitian di lapangan. 

 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan 

dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


