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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan berencana yang dilakukan secara sadar untuk menuju modernitas 

dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai 

transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan 

dan strategi menuju kearah yang diinginkan. Selanjutnya secara umum 

dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk 

melakukan perubahan kearah yang lebih baik melalui suatu upaya yang 

dilakukan secara terencana1. 

Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan daerah dapat diartikan 

sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Transformasi dalam 

bentuk sosial dan ekonomi dicontohkan melalui pemerataan pembangunan, 

kemakmuran masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Usaha 

pembangunan ini bukanlah semata- mata terdorong oleh rendahnya tingkat 

hidup masyarakat melainkan juga sebagai dasar-dasar pertumbuhan 

ekonomi daerah yang sehat untuk masa yang akan datang. 

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan 

secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan 

perikehidupan masyarakat dalam setiap aspek dan dimensi kehidupan 

masyarakat di wilayahnya. Pembangunan daerah juga mencakup 3 (tiga) 

                                                           
1
 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke 

Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi 

Aksara. h.234 
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nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat memenuhi 

kebutuhan pokok (basic need), meningkatnya harga diri (self esteem) 

masyarakat sebagai manusia dan meningkatnya kemampuan (freedom from 

servitude) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.
2
 

Pada konteks pembangunan daerah dikenal pula istilah perencanaan 

pembangunan daerah yang diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang 

dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan lebih 

baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya 

dalam wilayah tertentu dengan mendayagunakan berbagai sumber daya 

yang ada dan memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi 

tetap berpegang pada azas prioritas.
3
 

Sehubungan dengan berbagai arah perencanaan pembangunan tersebut 

Pemerintah Provinsi Jambi mencangkan program untuk pemerataan 

pembangunan di Provinsi Jambi melalui Program Satu Milyar Satu 

Kecamatan atau yang sering disebut dengan Program Samisake. Program 

SAMISAKE adalah program inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi yang 

ditujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Provinsi Jambi 

melalui pengalokasian dana sebesar 1 Miliyar Rupiah di setiap Kecamatan 

yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar 

wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan dan meningkatkan aktivitas 

perekonomian masyarakat. Program Samisake adalah starting point pada 

masa jabatan Hasan Basri Agus (HBA) dalam menanggapi ekonomi maju, 

                                                           
2
 Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu 

Kecamatan. Jambi (2013): Bappeda Provinsi Jambi 
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masyarakat sejahtera. Program ini digelontorkan setelah HBA terpilih 

menjadi Gubernur Jambi 2010-2015. 

Pada awal pelaksanaan Samisake tahun 2011 Program Samisake 

menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. 

Sehingga pada Tahun 2011- 2012 hanya 4 (empat) Kabupaten yang 

mendapat dana Program Samisake dari Pemerintah Provinsi Jambi. Hal 

tersebut terkait dengan keterbatasan dalam pendataan sasaran penerima 

bantuan Program Samisake ini. Selanjutnya pada tahun 2012 dana Samisake 

diserahkan langsung kepada Pemda Kabupaten/Kota melalui dana transfer 

khusus Program Samisake ke rekening masing masing milik Pemda 

Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jambi,Minus Kota Jambi. Di Tahun 

berikutnya yaitu tahun 2013-2015 seluruh Kecamatan di seluruh Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Jambi mendapat dana dari Program Samisake, sebab proses 

pendataan sudah lebih efektif dilaksanakan oleh pelaksana teknis masing-

masing kecamatan.
4
 

Perubahan mekanisme tersebut berkaitan dengan adanya kendala- 

kendala teknis yang terjadi, utamanya adalah karena peruntukan program 

Samisake tahun 2011 banyak yang tidak tepat sasaran. Maka dari itu pada 

tahun 2012-2015 kewenangan diberikan langsung oleh Kabupaten/Kota 

penerima Program Samisake melalui transfer dana dari Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jambi ke RKUD Kabupaten/Kota. 

                                                                                                                                                               
3
 Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan: Penerbit 

Universitas Indonesia 
4
 Anonim, Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program SAMISAKE Bappeda 

Provinsi Jambi. Jambi. 2012. h. 12 
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Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari Program Samisake ini adalah 

Bedah rumah, pemberian bantuan modal untuk UMKM, beasiswa untuk 

siswa miskin, bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan, bantuan untuk 

tambahan honor bagi para penyuluh dan bantuan jaminan kesehatan. 

Program-program ini diharapkan mampu mengakomodir semua kebutuhan 

masyarakat dan menyadarkan pemerintah akan pentingnya pemerataan 

pembangunan. 

Bantuan Bedah Rumah adalah salah satu kegiatan dari Program 

SAMISAKE dengan bentuk perbaikan atau Renovasi terhadap rumah tidak 

layak huni menjadi rumah layak huni yang memenuhi syarat keamanan dan 

sosial bagi keluarga miskin, calon penerima bantuan ditetapkan dengan 

keputusan Bupati/Walikota. Kedua adalah bantuan Beasiswa Pendidikan 

adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk 

pemberian bantuan biaya Pendidikan yang diberikan kepada anak usia 

sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Ketiga adalah Kegiatan Bantuan 

Modal yang ditujukan kepada keluarga miskin yang memiliki usaha atau 

baru ingin memulai usaha yang diberikan bantuan dalam bentuk modal/ 

peralatan untuk meningkatkan usahanya. Keempat pelatihan tenaga kerja 

yang juga ditujukan pada keluarga miskin untuk diberi pelatihan kerja. 

Kelima bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Terakhir adalah 

bantuan mesin atau alat pertanian yaitu memberikan bantuan alat mesin 

pertanian bagi kelompok masyarakat yang juga termasuk dalam database 

keluarga miskin. 
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Sasaran penerima Program Samisake adalah Kepala Keluarga (KK) 

sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan database hasil 

verifikasi Bappeda Provinsi Jambi. Namun diluar database hasil verifikasi 

tersebut penerima bantuan Samisake dapat pula mengacu pada data 

pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Sehubungan dengan hal 

tersebut, yang dimaksud dengan Kepala Keluarga (KK) sangat miskin 

tersebut dibuat berdasarkan usulan Kepala Desa/ Lurah diketahui oleh 

Camat dengan melampirkan foto rumah, fotocopy KK, status kepemilikan 

tanah, data pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan data pendidikan anak.  

Sasaran Program Samisake untuk kegiatan Bedah Rumah adalah 

untuk membantu masyarakat miskin dalam mewujudkan rumah layak huni 

yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, meningkatkan 

kemampuan aparatur pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di 

pedesaan. Kedua merupakan sasaran Program Samisake kegiatan Beasiswa 

Pendidikan yaitu untuk mewujudkan penurunan angka siswa drop out akibat 

ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi, terselenggaranya wajib 

belajar 12 tahun dan juga terbantunya keluarga miskin dalam meringankan 

biaya pendidikan. Sasaran ketiga yaitu untuk kegiatan Bantuan Modal 

adalah untuk terwujudnya peningkatan peran yang bergerak diberbagai 

usaha produktif, tersalurnya bantuan kepada masyarakat miskin. Selanjutnya 

sasaran untuk kegiatan Pelatihan kerja adalah meningkatnya kesempatan 

kerja dan penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta 

terwujudnya kemampuan masyarakat dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan. Bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin seperti 
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posyandu bagi keluarga miskin guna meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Terakhir adalah kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian atau Alsintan yang 

sasarannya adalah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat khususnya 

masyarakat sangat miskin, meningkatnya produktifitas pertanian yang 

nantinya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan keluarga 

miskin. 

Dasar hukum Samisake adalah  Peraturan Gubernur Jambi No. 21 

tahun 2012 sebagai Pengganti Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2011 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Satu Miliar Satu Kecamatan 

(Samisake). Program ini dilakukan berkesinambungan. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin, yang menjadi sasaran 

program ini adalah masyarakat sangat miskin yang tidak mempunyai 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak. 

Untuk mencapai itu diperlukan serangkaian rencana pembangunan yang 

terarah, terprogram sehingga program ini tepat sasaran berhasil guna serta 

berdaya guna bagi masyarakat miskin.
5
 

Penelitian ini bermaksud untuk mengamati pelaksanaan Program 

Samisake di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muara Bungo pada 

Tahun 2015. Berdasarkan pertimbangan mengenai Pedoman Umum 

pelaksanaan Program Samisake tersebut diatas, maka Camat Rantau Pandan 

mengeluarkan Keputusan Camat Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Samisake 

Pada Kecamatan Rantau Pandan Tahun Anggaran 2015. Keputusan tersebut 
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adalah meliputi penunjukkan: Penanggungjawab, Pengarah, Ketua, 

Sekertariat, Kelompok Kerja (POKJA) Perencanaan dan Evaluasi, Pokja 

Pengawasan, Pokja Pembinaan dan Pendampingan, Sub Pokja Bedah 

Rumah, Sub Pokja Beasiswa, Sub Pokja Posyandu, dan Sub Pokja Bantuan 

Alat Mesin Pertanian (Alsintan). 

Berdasarkan pendataan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(PPTK) Kecamatan Rantau Pandan Tahun Anggaran 2015 memutuskan 

bahwa penerima bantuan Program Samisake sebesar 448 Orang dengan 

jumlah Dana sebesar Rp 875.000.000, 00. Dengan rincian yaitu: penerima 

bantuan Bedah Rumah 30 rumah atau KK. Penerima bantuan modal usaha 

16 Orang dalam bentuk modal atau pelatihan, satu orang masing- masing 

mendapat Rp 5.000.000, 00. Penerima Bantuan Beasiswa 332 Orang, 

dengan rincian 200 Orang siswa Sekolah Dasar, 26 Orang siswa Sekolah 

Menengah Pertama, 66 Orang siswa Sekolah Menengah Atas dan 2 Orang 

untuk Kuliah dan dua kelompok penerima bantuan alat mesin pertanian 

sebanyak 64 orang. 

Gambaran tersebut menerangkan bahwa prinsip pelaksanaan Program 

Samisake adalah pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan banyak 

pihak (stakeholders) pembangunan di Provinsi Jambi yang dikelompokkan 

menjadi beberapa unsur. Unsur- Unsur tersebut meliputi pemerintah daerah 

yaitu Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Provinsi Jambi yang termasuk didalamnya Bupati/ Walikota 

di Provinsi Jambi, Bappeda, dan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, 

                                                                                                                                                               
5
Peraturan Gubernur Jambi Nomor  21 Tahun  2012 tentang Pedoman Umum dan 



8 
 

Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta seluruh camat di 

Provinsi Jambi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan 

dengan Program Samisake. Kegiatan Program Samisake juga melibatkan 

perusahaan-perusahaan melalui Corporate Social Responbility (CSR) guna 

mendukung pelaksanaan kegiatan Program Samisake khususnya untuk 

kegiatan bedah rumah. 

Dalam pelaksanaan Program Samisake, memang banyak sekali terjadi 

tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. 

Tantangan yang terjadi diantaranya adalah:Keterbatasan dana serta sasaran 

masyarakat miskin sebagai penerima program. Terbukti dengan masih 

banyaknya masyarakat yang mestinya menerima bantuan tetapi belum 

mendapatkan bantuan tersebut dalam usaha pemerataan pembangunan. 

Pembagian alokasi dana yang tidak sesuai dengan peta sosiologi masyarakat 

membuat program ini pada awalnya sangat sulit diterima dan dilaksanakan. 

Sebagai contoh masyarakat di Kecamatan Rantau pandan hampir sebagian 

besar rentan miskin. Artinya jika ada gejolak ekonomi sosial maka secara 

langsung mereka masuk kedalam kategori miskin dan sangat memerlukan 

adanya bantuan pemerintah. Sebab masyarakat provinsi jambi sangatlah 

beragam karakteristiknya. Sehingga ketimpangan sosial masih dapat terlihat 

diberbagai karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah satu dan yang 

lainnya, utamanya yang lebih menonjol adalah perbedaan karakteristik 

masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dengan masyarakat yang 

tinggal di daerah perkotaan. 

                                                                                                                                                               

Alokasi Dana Transfer Program Samisake Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012. 
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Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai  “Implementasi Kebijakan Program 

Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Tahun 2015 dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  (Studi pada Kecamatan Rantau 

pandan, Kabupaten Bungo)”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

disusun suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Program Samisake Tahun 2015 dalam 

meningkatkan kesejahterakan masyarakat di Kecamatan Rantau 

Pandan, Kabupaten Bungo? 

2. Apa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan 

Program Samisake Tahun 2015 dalam meningkatkan kesejahterakan 

masyarakat Kecamatan Rantau Randan, Kabupaten Bungo? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN  

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Samisake Tahun 2015 dalam 

meningkatkan kesejahterakan masyarakat Kecamatan Rantau pandan, 

Kabupaten Bungo. 

2. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi pada 

pelaksanaan Kebijakan Program Samisake Tahun 2015 dalam 
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meningkatkan kesejahterakan masyarakat Kecamatan Rantau Pandan,  

Kabupaten Bungo. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat akademis 

Untuk menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan 

umumnya untuk bahan referensi bagi penelitian yang sejenis, agar 

mampu menjadi penelitian yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian ini 

berkaitan dengan mata kuliah yang pernah ditempuh yaitu mata kuliah 

Kebijakan Publik. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat bagi PEMDA: Diharapkan dapat menjadi acuan atau 

rekomendasi kepada institusi atau pihak terkait dalam meningkatkan 

kinerja SKPD Kecamatan Rantau Pandan. pada Program-Progam 

Kebijakan yang akan datang.Manfaat bagi masyarakat: Diharapkan 

mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program 

pembangunan agar masyarakat lebih tanggap dan turut berpartisipasi 

dalam program kebijakan Pemerintah. 

Manfaat bagi Mayarakat: Diharapkan dapat meningkatkkan 

kualitas hidup masyarakat agar kesejahteraan dapat terwujud. 
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1.5. DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1.5.1. DEFINISI KONSEP 

a. Implementasi Kebijakan 

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, 

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kemungkinan- kemungkinan (kesempatan- kesempatan) dimana kebijakan 

tersebut diusulkan agar berguna untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 

Sedangkan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 
6
 

Van meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan 

sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tindakan ini 

mencakup usaha dalam mewujudkan keputusan menjadi tindakan- 

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. namun usaha tersebut 

dapat juga dalam rangka melanjutkan perubahan besar dan kecil yang telah 

ditetapkan oleh organisasipublik tertentu. 
7
 

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan- tujuan dan 

sasaran ditetapkan terlebih dahulu. Jadi, singkat kata implementasi 

kebijakan merupakan suatu  proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

Dalam penelitian ini impelemtasi kebijakan Program Samisake 

kewenangannya diberikan langsung dari Pemerintah Provinsi Jambi 
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kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Selanjutnya Pemerintah Provinsi 

Jambi akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan 

evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejauh mana tindakan 

para pelaku implementasi, kedua sampai sejauh mana tujuan telah dicapai 

dan sampai sejauh mana konsistensi para pelaksana dalam menjalankan 

Program Samisake tersebut. Dan terakhir adalah untuk memastikan 

bagaimana kebijakan diformulasikan dari waktu ke waktu sesuai dengan 

pengalaman yang telah diperoleh dalam setiap kegiatan yang telah 

terlaksana. 

b. Program Samisake (Satu Milyar Satu Kecamatan) 

Program Satu Milyar Satu Kecamatan adalah Program Pemerintah 

daerah Provinsi Jambi dalam rangka percepatan dan pemerataan 

pembangunan bagi seluruh Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dalam 

rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Program ini 

dilaksanakan melalui dana transfer atau dana bantuan keuangan yang 

bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. Dana bantuan ini langsung ditansfer ke APBD 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Program 

Samisake. Pelaksanaan program Samisake kewenangannya diserahkan 

oleh Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. 

Walaupun begitu Pemerintah Provinsi Jambi akan tetap melaksanakan 

monitoring dan evaluasi untuk memastikan tetap berjalannya Program 

Samisake sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan.  

                                                                                                                                                               
6
 Nugroho, R. 2003. Kebijakan Publik: Formalasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: 
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Hal tersebut menggambarkan adanya desentralisasi kewenangan dari 

Pemerintah Provinsi Jambi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pelimpahan 

sebagian kewenangan tersebut akan menjadikan persoalan dan 

permasalahan masyarakat akan mudah terselesaikan sesuai dengan 

kebutuhannya. Dengan demikian desentralisasi kewenangan tersebut 

mencerminkan adanya keseimbangan yang terwujud dalam pembagian 

peran dan terjaganya komunikasi yang baik antara pemerintah dan 

masyarakat. Sehingga kelancaran pelaksanaan kebijakan akan lebih efektif 

dan efisien. Disamping itu juga akan menciptakan kedekatan hubungan 

antara pejabat pemerintah daerah dan penduduk yang memungkinkan 

keduanya untuk  memperoleh informasi yang lebih baik untuk digunakan 

sebagai perumusan rencana yang lebih baik dan realistis guna 

keberlanjutan kehidupan masyarakat dimasa mendatang.
8
 

1.5.2. DEFINISI OPERASIONAL 

1.5.2.1.Implementasi Kebijakan Program Satu Milyar Satu Kecamatan di 

Kecamatan Rantau Pandan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 04 

Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program 

Satu Milyar Satu Kecamatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015: 

a. Pendataan Kepala Keluarga sangat miskin yang ditargetkan sebagai 

penerima bantuan Samisake Tahun Anggaran 2015. 

b. Proses pencairan dana yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap 

                                                                                                                                                               
Komputindo. H 12- 13 
7
 Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, 2008. Kebijakan Publik. h 146-147  

8
 Yana. S. Hijri, 2016. Politik Pemekaran di Indonesia. Malang: UMM Press. h 28 
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c. Pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

Kecamatan Rantau Pandan dan juga Kelompok Kerja (POKJA) 

Kecamatan Rantau Pandan. 

1.5.2.2.Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Program Satu 

Milyar Satu Kecamatan di Kecamatan Rantau Pandan: 

a. Pendataan penerima Program Samisake yang kurang tepat sasaran 

b. Pemberian bantuan Program Samisake yang kurang maksimal. 

 

1.6. METODE PENELITIAN 

1.6.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Bogda dan taylor 

mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan 

perilaku yang dapat diamati.  Sehingga peneliti dapat memperoleh 

informasi yang mendalam terkait permasalahan yang di teliti. Dalam hal 

ini peneliti berusaha mendapatkan informasi sedetail-detailnya tentang 

Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jambi. 

1.6.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muara 

Bungo, Provinsi Jambi. 

1.6.3. Subjek Penelitian: 

1) Camat Rantau Pandan 

2) Sekretaris Camat Rantau Pandan 
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3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) SAMISAKE 

4) Masyarakat penerima bantuan 

 

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data: 

Dalam pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang 

bersifat akurat yang diperoleh dan bersifat sesuai dengan fakta yang ada 

dilapangan. Dengan maksud sebagai pemecahmasalah yang ada pada 

penelitian ini. Adapun beberapa jenis penelitian yang digunakan sebagai 

berikut : 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengambil atau memperoleh data berupa 

dokumen dari beberapa sumber diantaranya Bappeda Provinsi Jambi 

dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam bentuk 

dokumen-dokumen atau catatan-catatan arsip seperti Surat Keputusan 

dan Peraturan Gubernur Jambi serta Peraturan Bupati Muara Bungo 

yang diterbitkan oleh pihak terkait demi pemenuhan kebutuhan dalam 

penyempurnaan penelitian. 

b. Wawancara langsung  

Wawancara langsung yaitu percakapan atau interaksi antara 

peneliti dengan subjek penelitian atau narasumber untuk memperoleh 

tujuan tertentu sebagai pengetahuan tentang jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian. Adapun wawancara akan dilakukan 

kepada Camat Rantau Pandan, Pelaksana Teknis Kegiatan serta 

masyarakat penerima bantuan dari kebijakan program Samisake. 

Dalam teknik ini wawancara dapat dilakukan bersifat tidak terstruktur, 
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namun tetap dalam susunan pertanyaan haruslah menjadi acuan utama 

dalam fokus penelitian yang di angkat. 

c. Observasi langsung  

Observasi langsung yaitu peneliti melakukan observasi langsung 

dilapangan untuk dapat memahami apa yang diketahui oleh subjek 

penelitian dalam tujuan sebagai cara untuk memperoleh jawaban dari 

permasalahan penelitian ini. Observasi langsung ini dilakukan dengan 

meneliti proses pelaksanaan kebijakan program Samisake khususnya 

di Kecamatan Rantau Pandan dan dengan harapan akan mendapatkan 

jawaban atas permasalahan yang muncul. 

1.6.5. Analisis Data 

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-

komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. 

Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, Analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data,  memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain . 

Bagan 1.1 Komponen dalam analisis data 
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Sumber : Miles dan Humberman Sugiyono (2014;92) 

 

Data yang telah diperoleh atau yang didapatkan akan lebih akurat jika 

analisis data yang digunakan  sebagai berikut : 

a. Reduksi data  

Reduksi data merupakan tahapan pemilihan atau fokus perhatian 

terhadap data-data yang diperoleh dengan data yang bersifat kasar. 

Maka dari ituperlu adanya pengolahan dengan mereduksinya terkait 

dengan permasalahan penelitian.  Dengan demikian, tujuan dari reduksi 

data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama 

penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian 

data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga 

sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian 

yaitu pelaksanaan program samisake di Kecamatan Rantau Pandan. 

Maka dengan kondisi data seperti ini peneliti perlu menyederhanakan 

data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan 

program samisake di Kecamatan Rantau Pandan. Sehingga tujuan 

penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk 



18 
 

memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam 

scope penelitian. 

b. Display data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh 

dan tersusun dengan maksud memberikan kemungkinan adanya 

pembentukan kesimpulan dan keputusan pengambilan tindakan. Dalam 

penyajian data diharapkan sebagai suatu gambaran dalam atau suatu 

capaian analisis dalam penelitian yang bersifat valid dan akurat. 

c. Menarik kesimpulan  

Menarik kesimpulan adalah suatu tahapan selanjutnya yang 

digunakan sebagai cara dalam memberikan kesimpulan dari 

keseluruhan penelitian maupun data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Kegiatan menarik kesimpulan ini dimaksudkan untuk 

mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, 

persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan 

dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek 

penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar 

dalam penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 


