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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Pelaksanaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata 

laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan 

juga diartikan sebagai suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci, dan implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap selesai. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan 

penerapan. (Nurdin Usman, 2002:70) 

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada 

aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Ungkapan  

mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh  

berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

Dalam tulisan ini yang menjadi focus pelaksaannya adalah program, jadi 

definisi program dapat dilihat dari paparan Joan L. Herman (dalam Widya Astuti, 

2013:9) adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan 

akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Untuk mempertegas definisi diatas, 

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan 

yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ 
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lembaga untuk  mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran 

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi  masyarakat. 

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, 

kurang berhasil, ataupun gagal, apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau 

outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur 

yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran 

suatu program. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang 

di dukung oleh kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya yang di maksudkan 

untuk membawa suatu hasil dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. 

Faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan program dikemukakan 

oleh Abdullah Syukur (1987:40) adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi, merupakan suatu hal yang dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang 

disampaikan. 

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 



15 
 
 

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementer program; 

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.  

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses pelaksanaan program. Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-

kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu : 

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan; 

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses 

pelaksanaan tersebut. 

 

2.2. Kebijakan Publik 

Secara ilmiah, kebijakan diterjemahkan dari kata Policy. Kebijakan pada 

umumnya selalu dikaitkan dengan keputusan pemerintah atau hal-hal yang 

dilakukan ataupun hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini 

dikarenakan Pemerintah mempunyai wewenang ataupun kekuasaan untuk 

mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengarahkan masyarakat dan bertanggung 

jawab melayani kepentingan umum.  
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James Anderson (dalam Winarno, B. 2007:18) mengatakan kebijakan 

adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor 

atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. 

Kemudian pendapat tersebut dipertegas lagi oleh Winarno, B. (2007:18) bahwa 

kebijakan harus memusatkan perhatian pada apa yang dimaksudkan. Sejalan 

dengan definisi tersebut Calt Friedrich (dalam Wahab, 2014:9) memaparkan 

definisi kebijakan secara detail yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan 

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan 

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 

peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas tentang definisi kebijakan, maka 

dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang ditetapkan oleh 

individu yang berkuasa untuk mencapai suatu tujuan dengan strategi dan sasaran-

sasaran tertentu. 

Selain kebijakan, kita juga harus mengetahui definisi publik. Berdasarkan 

KBBI Online (kbbi.web.id) publik berarti orang banyak (umum). Jadi untuk itu, 

Winarno, B (2007:19) mengambil kesimpulan bahwa Kebijakan Publik adalah 

kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, dan pejabat-

pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa 

membedakan kebijakan publik dengan bentuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, 

seperti kebijakan yang ditentukan oleh pihak swasta dan lainnya. 

Jadi dapat diketahui bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang 

ditetapkan oleh individu yang berkuasa untuk mencapai suatu tujuan umum 
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dengan strategi dan sasaran-sasaran tertentu pula, kemudian harus mendapat 

perhatian yang lebih supaya ada perbedaan antara kebijakan publik dan kebijakan 

lainnya. 

2.2.1.Tahap-tahap Kebijakan 

Beberapa ahli berbeda pendapat dalam mengemukakan atau membagi 

tahap-tahap kebijakan publik, tetapi hanya berbeda dalam jumlah pembagiannya 

saja. Pada dasarnya tahap-tahap kebijakan publiknya sama. Tahap-tahap kebijakan 

publik ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami atau mengkaji kebijakan 

publik. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut Winarno, B. (2007:32) 

adalah : 

a. Tahap Penyusunan Agenda. 

Pada tahap ini masalah-masalah berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk 

kedalam agenda kebijakan, pada akhirnya suatu masalah mungkin tidak 

disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus 

pembahasan. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan. 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan, dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah terbaik. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan 

“bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan. 

Salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan 

dari mayoritas legislatif. 
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d. Tahap Implementasi Kebijakan. 

Kebijakan yang sudah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh badan-badan 

administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap ini 

berbagai kepentingan akan saling bersaing. 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan. 

Kebijakan yang telah diimplementasikan atau dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan. 

2.2.2.Ciri-ciri Kebijakan Publik 

Ciri-ciri kebijakan publik menggambarkan hal-hal yang mendasar atau 

melekat pada kebijakan publik tersebut, dengan demikian kita dapat mengetahui 

suatu kebijakan itu dikatakan kebijakan publik atau kebijakan yang lainnya. 

Menurut Wahab, SA (2014:17-24) ciri-ciri kebijakan publik ada 4, yaitu : 

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 

mengarah kepada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk privat 

atau tindakan menyimpang yang serba acak, asal-asalan dan serba 

kebetulan. 

b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkait dan berpola, mengarah kepada tujuan yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. 

c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam 

bidang-bidang tertentu. 
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d. Kebijakan publik merupakan bentuk positif, dan mungkin pula bentuk 

negatif. 

2.2.3.Cara Pembuatan Kebijakan yang Baik 

Dalam membuat atau menerapkan kebijakan publik, maka kita harus 

memperhatikan beberapa hal supaya kebijakan yang diimplementasikan kedepan 

berdampak baik, untuk itu Hassel Nogi (dalam Kusnadi, 2012:20) mengatakan 

ada 4 cara dalam pembuatan kebijakan yang baik : 

a. Harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

b. Harus memiliki alternatif pemecahan masalah. 

c. Harus mempunyai tujuan yang jelas. 

d. Harus memiliki evaluasi pelaksana. 

2.2.4.Kesalahan dan Kegagalan dalam Kebijakan Publik. 

Menurut Kusnadi (2012:22) ada beberapa kesalahan umum dalam 

pembuatan kebijakan, yaitu : 

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. 

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama. 

c. Adanya pengaruh dari kelompok luar. 

d. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. 

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. 

Ketika terjadi kesalahan, maka secara umum akan mengarah kepada 

kegagalan dalam kebijakan publik. Dapat kita ketahui bahwa suatu kebijakan itu 

akan gagal atau tidak terhitung berhasil disebabkan oleh pelaksanaannya yang 

tidak sempurna atau tidak berjalan sama sekali. Hal ini didukung oleh pendapat 
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Wahab, SA (2014:128-129) yaitu ada 2 pembagian pengertian kegagalan 

kebijakan dalam 2 kategori besar, yaitu : 

a. Non-Implementation 

Yaitu suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena 

pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau 

mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena 

tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. Dan kemungkinan permasalahan 

yang digarap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga berapapun gigih usaha 

mereka, hambatan-hambatan yang ada tetap tidak sanggup mereka 

tanggulangi. 

b. Unsuccesfull Implementation 

Hal ini biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal tidak 

menguntungkan, maka kebijakan tersebut tidak berhasil dan mewujudkan 

dampak akan hasil yang dikehendaki. 

 

2.3. Organisasi 

Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai sesuatu yang 

tidak bergerak atau diam, hal ini berarti melihat organisasi itu seperti yang 

tergambar dalam bagan yang beraneka ragam. Ada berbagai macam pandangan 

tentang organisasi dalam arti statis menurut Wursanto (2005:41), beliau 

mengatakan Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti : 
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a. Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang di tetapkan 

sebelumnya. 

b. Organisasi merupakan wadah daripada sekelompok orang yang 

mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

c. Organisasi sebagai wadah atau tempat dimana administrasi dan 

manajemen di jalankan yang memungkinkan administrasi dan 

manajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi 

dan manajemen. 

Kemudian pendapat di atas di dukung oleh pendapat Hasibuan. S.P (2010: 

22) yang mengatakan bahwa organisasi berasal dari kata “organism” yang berarti 

menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang di integrasikan sedemekian 

rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap 

keseluruhannya. Dan pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan 

suatu proses yang dinamis. 

Jadi dapat diketahui bahwa organisasi itu merupakan suatu wadah atau 

tempat yang di gunakan oleh kelompok yang terstruktur untuk melakukan 

kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati. 

2.3.1.Ciri-ciri Organisasi 

Ciri-ciri organisasi menggambarkan hal-hal yang mendasar atau melekat 

pada organisasi tersebut, dengan demikian kita bisa mengetahui apakah  itu 

disebut organisasi atau yang lainnya. Menurut Khairul Umam (2010: 23) Ciri-ciri 

organisasi terbagi kepada 5 poin yaitu : 

a. Adanya suatu kelompok yang dapat di kenal dan dapat saling mengenal. 
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b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan 

(interdependent part) yang merupakan kesatuan kegiatan. 

c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya, berupa 

pemikiran, tenaga dan lain-lain. 

d. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan. 

e. Adanya tujuan yang ingin di capai. 

2.3.2.Unsur-unsur Organisasi 

Sebuah organisasi akan bisa berjalan jika ada beberapa unsur di dalamnya, 

adapun menurut Hasibuan, SP (2010:27) organisasi terbagi kepada 7 unsur yaitu :  

a. Manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja 

sama, ada pemimpin dan ada yang di pimpin (bawahan). 

b. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat 

kedudukannya. 

c. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang akan di capai. 

d. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan di 

kerjakan serta adanya pembagian pekerjaan. 

e. Struktur, artinya organisasi baru ada jika ada hubungan dan kerja sama 

antara manusia satu dan yang lainnya. 

f. Teknologi, artinya organisasi baru ada jika ada terdapat unsur teknis. 

g. Lingkungan, artimya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling 

mempenngaruhi, misalnya ada sistem kerja sama sosial. 
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2.3.3.Prinsip-Prinsip Organisasi 

Prinsip organisasi diartikan sebagai pedoman dalam menjalankan ranah 

organisasi.  Masing-masing organisasi memiliki prinsip yang berbeda-beda dalam 

operasionalnya, dan tidak diragukan pula ada yang sama. A.M Williams (dalam 

Khairul Umam, 2010:24) mengemukakan beberapa prinsip-prinsip organisasi 

sebagai berikut : 

a. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. 

b. Prinsip skala hierarki, yaitu adanya garis kewenangan yang jelas dari 

pimpinan, pembantu pimpinan hingga pelaksana. 

c. Prinsip kesatuan perintah. 

d. Prinsip pendelegasian wewenang. 

e. Prinsip pertanggung jawaban. 

f. Prinsip pembagian pekerjaan. 

g. Prinsip tentang pengendalian bawahan. 

h. Prinsip fungsional. 

i. Prinsip pemisahan beban tugas. 

j. Prinsip keseimbangan. 

k. Prinsip fleksibilitas (pertumbuhan dan perkembangan). 

l. Prinsip kepemimpinan. 

 

2.4. Pembangunan 

Bintoro Tjokroamidjojo menegaskan pembangunan yang meliputi segala 

segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila 
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merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam 

suatu Negara. (dalam Sri Wahyuni, 2014:11) 

Adapun pengertian pembangunan menurut W.W Rostow (dalam Abdul 

Hakim, 2004:89) yaitu proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari 

masyarakat terbelakang ke masyarakat Negara yang maju. Selanjutnya menurut 

Rogers (dalam Harun, 2011:3) pembangunan yaitu perubahan yang berguna 

menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu 

bangsa. 

Didalam pembangunan, sangat diperlukan partisipasi dari orang sekitar 

atau masyarakatnya. KBBI Online (kbbi.web.id) memaparkan makna partisipasi 

adalah keikut sertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau 

peran serta. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap 

individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya 

mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan 

organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama (Inu 

Kencana, 2002:132) kemudian Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga, 

sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil 

peran serta ikut mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2003:17). 

Talidziduhu Ndraha (dalam Anik, 2010:14) mengatakan jika ditinjau dari proses 

pembangunan itu sendiri maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri 

dari beberapa tahapan, yaitu : 

a. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan 

keputusan. 
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b. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. 

c. Partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan. 

Partisipasi masyarakat tentu saja tidak mungkin bergerak begitu saja tanpa 

adanya hal-hal yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pembangunan. 

Masyarakat akan bergerak melakukan partisipasi pembangunan jika : 

a. Partisipasi itu memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan. 

b. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat. 

c. Dalam partisipasi itu terjamin adanya kontrol dari masyarakat. 

 

2.5. Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 

Untuk meningkatkan pembangunan pada wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, terutama kegiatan pembangunan yang perlu berlangsung di 

desa dan kelurahan, maka Pemerintah mengembangkan swadaya gotong royong 

masyarakat dengan Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang 

dilaksanakan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 

pelaksanaannya dalam Permendagri No 42 tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang merupakan 

penyempurnaan dari UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem  perencanaan dan 

pembangunan nasional. 

Dalam Permendagri No. 42 tahun 2005 tersebut dipaparkannya definisi  

Gotong royong yang adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai 
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bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan 

masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. 

Kemudian bulan bhakti gotong royong masyarakat adalah kegiatan gotong royong 

masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong 

royong selama sebelas bulan. 

Gotong Royong juga merupakan kegiatan kerja sama dalam berbagai 

bidang pembangunan yang di arahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam pembangunan, Gotong Royong merupakan tradisi dan budaya 

masyarakat Indonesia yang sudah menjadi warisan turun temurun dari generasi ke 

generasi terdahulu. Nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, yang perlu di 

lestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integritas 

sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Nilai-nilai gotong royong dan keswadayaan membuat 

masyarakat senantiasa hidup rukun di setiap komunitas lokal, bersama-sama 

mengembangkan kehidupan keluarga dan kerabat, serta bahu membahu dalam 

membangun kehidupan bersama. Kearifan nilai-nilai sosial budaya dalam aspek 

bergotong royong dan keswadayaan patut dijaga, di pelihara dan di kembangkan 

agar masyarakat bersinergi, berpartisipsi dan berkeberdayaan menuju Bangsa 

yang Mandiri dan Sejahtera. Dalam rangka memperkuat integritas sosial, 

integritas bangsa dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 

pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan 
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berkembang serta mengakar dalam kehidupan masyarakat kita sebagai bagian 

Budaya Bangsa. 

Kemudian Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menggelorakan semangat gotong 

royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan 

keswadayaan sebagai sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam 

kehidupan masyarakat kita, agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan, memanfaatkan dan melestarikan semangat dan jiwa 

gotong royong yang telah mulai luntur dalam dinamika masyarakat yang modern. 

Adapun yang menjadi sasaran ataupun bidang-bidang kegiatan yang harus 

dilaksanakan pada program bulan bhakti gotong royong ini adalah : 

a. Kegiatan Gotong Royong di bidang kemasyarakatan 

b. Kegiatan gotong royong di bidang ekonomi 

c. Kegiatan gotong royong di bidang sosial budaya dan agama 

d. Kegiatan gotong royong di bidang lingkungan 

 

2.6. Pandangan Islam Tentang Gotong Royong (Kerjasama) 

Gotong royong secara umum diartikan sebagai suatu tindakan kerjasama. 

Kerjasama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama 

islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. 

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi: 
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Artinya : “Saling  tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, 

dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa atau 

permusuhan” (2) 

Kemudian Nabi Muhammad SAW. juga mengingatkan pentingnya rasa 

kebersamaan dengan bekerjasama dan saling tolong menolong dalam hadistnya 

berikut ini : 

ُ فِى َحاَجتِهِ   َمْن َكاَن فِى َحاَجِة أَِخيِه َكاَن َّللاه

Artinya :“Barangsiapa menolong saudaranya, maka Allah akan selalu 

menolongnya”. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Jadi, bergotong-royong atau bekerjasama sangat dianjurkan didalam islam 

untuk mencapai tujuan positif, sama halnya seperti tujuan dari program Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini yang menghasilkan pemerataan 

pembangunan sehingga sejahteranya kehidupan masyarakat. 

 

2.7. Definisi Konsep 

2.7.1.Pelaksanaan 

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu tindakan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci, dan implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap selesai kemudian secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. (Nurdin Usman, 2002:70) 

2.7.2.Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-

lembaga dan pejabat-pejabat pemerintah yang harus mendapat perhatian sebaik-

baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk kebijakan-
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kebijakan yang lainnya, seperti kebijakan yang ditentukan oleh pihak swasta dan 

lainnya. (Winarno B, 2007:19) 

2.7.3.Organisasi 

Organisasi merupakan wadah dari pada sekelompok orang yang 

mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (Wursanto, 2005:41) 

2.7.4.Pembagunan 

Pembangunan yaitu perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial 

dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. (Menurut Rogers. 

dalam Harun, 2011:3) 

2.7.5.Gotong royong (Kerjasama) 

Gotong royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai 

bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan 

masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. 

(Permendagri No. 42 Tahun 2005) 

 

2.8. Konsep Operasional 

Konsep Operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat 

diketahui indikator sebagai pendukung untuk di analisa dari variabel tersebut. 

Berikut yang menjadi indikator peneliti : 
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Tabel II.1 : Indikator Penelitian 

 

 

Variabel Indikator Sub-Indikator 

Pelaksana

an 

Program 

BBGRM 

 

A. Penyelengaraan 

Program BBGRM 

a) Diselenggarakan di setiap desa dan 

kelurahan. 

b) Diselenggarakan selama satu bulan 

setiap tahunnya. 

c) Dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan 

untuk masyarakat. 

d) Melibatkan seluruh elemen masyarakat 

dan lembaga kemasyarakatan. 

B. Pengorganisasian 

Program BBGRM  
a) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi 

Kecamatan, Desa dan kelurahan dalam 

perencanaan program  BBGRM 

b) Kecamatan membentuk tim pendamping. 

c) Tim pendamping kecamatan melakukan 

pendampingan terhadap pemerintah desa 

dan kelurahan dalam menggerakkan 

masyarakat. 

d) Pemerintah desa dan kelurahan 

membentuk tim pelaksana. 

e) Tim pelaksana desa/kelurahan 

melakukan persiapan, pelaksanaan dan 

pengembangan tindak lanjut kegiatan 

bersama masyarakat. 

C. Bidang-bidang 

kegiatan Program 

BBGRM 

a) Kegiatan gotong royong di bidang 

kemasyarakatan. 

b) Kegiatan gotong royong di bidang 

ekonomi. 

c) Kegiatan gotong royong di bidang sosial 

budaya dan agama. 

d) Kegiatan gotong royong di bidang 

lingkungan. 
 

 D. Pembinaan dan 

Pengendalian 

Program BBGRM 

a) Bupati serta camat membina tim 

organisasi dari desa yang terpilih 

kemudian mengendalikan pelaksanaan 

bidang-bidang yang dilaksanakan dalam 

Program BBGRM  

b) Direktur Jenderal pemberdayaan 

masyarakat dan Desa melakukan 

pembinaan sehari-hari terhadap tim 

organisasi Tentang Program BBGRM 
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 E. Monitoring, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Program BBGRM 

a) Bupati serta camat melakukan 

Monitoring ke desa yang terpilih dan 

melakukan Evaluasi mengenai bidang-

bidang pelaksanaan program BBGRM. 

b) Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah 

menyampaikan laporan akhir kegiatan 

Sumber : PERMENDAGRI NO. 42 Tahun 2005 

2.9. Kerangka Pemikiran 

Menurut Husaini dan Purnomo (2011:34) Kerangka pemikiran atau biasa 

disebut dengan kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala 

yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan 

tinjauan pustaka ataupun peraturan yang ada kemudian memaparkan hasil yang 

relevan. 

Kerangka pemikiran ini terdiri dari 3 proses, yaitu Input, Proses dan Output. 

Pada kerangka pemikiran ini peneliti membuat alur berfikir tentang Pelaksanaan 

Program BBGRM. Berikut kerangka pemikiran peneliti : 
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Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 42 Tahun 

2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) 
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2.10. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian pendahuluan, peneliti tidak menemukan kajian yang 

meneliti program yang sama, akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian 

yang objeknya sama yaitu gotong royong, sehingga bisa dijadikan pedoman atau 

panduan dalam meneliti. Berikut penelitian terdahulu : 

a. Ira Suprihatin (2014) Universitas Mulawarman Kota Samarinda Provinsi 

Kalimantan Timur. Dengan Judul penelitian “Perubahan Perilaku 

Bergotong Royong Masyarakat Sekitar Perusahaan Tambang Batubara Di 

Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang”. Hasil 

penelitiannya yaitu : Perilaku masyarakat dalam bergotong royong lebih 

berorientasi pada materi atau sistem bayaran (upah) Setelah pertambangan 

batubara hadir dan beroperasi di Desa Mulawarman. Selain itu, intensitas 

partisipasi masyarakat  dalam kegiatan gotong royong pun mengalami 

penurunan karena faktor kesibukan kerja masing-masing warga yang saat 

ini kian bervariasi. 

b. Puput Anggorowati (2015) Universitas Negeri Surabaya. Dengan judul 

penelitian “Pelaksanaan Gotong Royong Di Era Global (Studi Kasus Di 

Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitiannya 

yaitu : Unsur Gotong royong yang terkandung unsur paksaan seperti 

penerapan denda dan lainnya. Sehingga pelaksanaan gotong royong 

royong saat ini tidak lagi secara sukarela. 

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu yang 

dipaparkan dapat dilihat dari aspek pelaksanaannya, penelitian terdahulu tersebut 
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lebih meneliti tentang perubahan perilaku bergotongroyong masyarakat karena 

suatu faktor, ada faktor materi atau sistem bayaran (upah), dan ada pula 

bergotongroyong karena terpaksa atau tidak dengan sukarela. Hal ini lebih 

mengarah kepada perilaku masyarakat atau sosiologinya, sedangkan penelitian 

peneliti ini membahas tentang suatu program nasional yang wajib dilaksanakan 

oleh setiap desa pada NKRI yang diselenggarakan setiap tahunnya yang didanai 

oleh APBD dan diatur dalam kebijakan publik.  

Kemudian sisi menarik penelitian ini adalah bahwa program nasional 

berbasis gotongroyong ini bukan semata-mata gotongroyong yang dilakukan 

secara umumnya, tetapi banyak hal yang digotongroyongkan didalam program ini, 

mulai dari kegiatan kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama 

kemudian lingkungan. Dan dari empat kegiatan tersebut banyak sekali poin-poin 

kecil kegiatannya yang harus dilaksanakan. Kemudian gotong royong disini 

melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintahnya, dinas-dinas, lembaga 

masyarakat hingga masyarakat pada umumnya. Jika program ini berjalan dengan 

efektif dan sesuai dengan aturan yang ada, maka seluruh wilayah NKRI menjadi 

wilayah yang bersatu, bermasyarakat, sejahtera, kemudian meratanya 

pembangunan. karena pada dasarnya prinsip program ini adalah program oleh, 

dari dan untuk masyarakat.  

 

 

 

 


