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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah 

keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi kebijakan 

merupakan yang lebih penting dari pembuatan kebijakan, sebab tahap ini 

merupakan langkah yang menjembatani suatu kebijakan suatu kebijakan 

untuk menuju tujuan awal yang telah dirumuskan. Disamping itu 

implementasi kebijakan nantinya juga akan memasuki ranah permasalahan 

atau konflik mengenai siapa memperoleh apa dalam suatu implementasi 

kebijakan tersebut.  

Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan harus 

dilkukan secara kolektif kolegial untuk publik, baik tindakan dari individu 

maupun kelompok yang kesemuanya diarahkan pada pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.
9
 Selanjutnya 

upaya-upaya akan terus dilakukan untuk mencapai perubahan yang 

diamanatkan dalam kebijakan.
10

 

Implementasi kebijakan di Indonesia sebagian besar menganut model 

top- down yaitu sebuah keputusan kebijakan yang dirumuskan dan dibuat 

oleh pemerintah yang memiliki wewenang lebih tinggi ditujukan pada 

pemerintahan yang berada pada hirarki dibawahnya yang bertujuaan untuk 

                                                           
9
 Van Meter dan Van Horn dalam Public Policy:Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, 

Konvergensi dan Kimia Kebijakan. 2014. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. H.163 
10

 Nugroho,Riant. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan 

Kimia Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. h.664 
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mensejahterakan masyarakatnya. Dan dalam upaya memperkuat efektivitas 

implementasi maka muncul beberapa pendekatan implementasi.
11

 Pertama, 

pendekatan struktural yang menyelaraskan rancangan kebijakan dengan 

rancangan organisasi pelaksana kebijakan agar keduanya dapat berjalan 

bersamaan. Kedua, pendekatan prosedural dan manajerial, dalam 

pendekatan ini implementasi dipandang sebagai rangkaian masalah teknis 

kegiatan atau masalah manajerial dalam mengeksekusi sebuah kebijakan. 

Sedangkan prosedur-prosedur yang dimaksud adalah yang berhubungan 

dengan penjadwalan, perencanaan dan pengawasan. Ketiga, pendekatan 

prilaku yang bertujuan untuk menciptakan suasana saling percaya antara 

para pemilik kewenangan dan masyarakat sasaran. Keempat, pendekatan 

politik yang mengacu pada pola- pola kekuasaan dan pengaruhnya didalam 

lingkungan organisasi tersebut. 

Secara lebih lanjut Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa 

implementasi kebijakan memiliki beberapa variabel yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Variabel tersebut meliputi 

sebuah standart/ ukuran, kedua sumber- sumber kebijakan, ketiga ciri-ciri 

atau karakteristik badan/ instansi pelaksana, keempat komunikasi antar 

organisasi terkait, kelima sikap para pelaksana, dan keenam lingkungan 

ekonomi, sosial dan politik. Variabel-variabel tersebut saling berhubungan 

dan menitik beratkan pada badan-badan pelaksanaannya yang mencakup 
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 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model- 

Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta Bumi Aksara. h.234- 246 
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hubungan lingkungan sistem politik dan kelompok-kelompok sasaran.
12

 

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Samisake ini termasuk dalam 

model implementasi kebijakan top-down  seperti yang telah dikemukakan 

oleh pemikir pertama mengenai model implementsi kebijakan top- down 

yaitu Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang biasa disebut dengan a 

model of the policy implementation process.
13

 

 Implementasi Kebijakan Samisake tersebut merupakan kebijakan top- 

down yaang berasal dari Inisiasi dari Gubernur Provinsi Jambi yang pada 

tujuan awalnya akan berusaha untuk membuat sebuah percepatan 

pembangunan yang dimulai dari Kecamatan-Kecamatan yang ada di 

Provinsi Jambi. Keputusan Gubernur tersebut dituangkan dalam sebuah 

Peraturan Gubernur yang dijadikan sebuah acuan peraturan- peraturan 

Bupati/ Walikota se- Provinsi Jambi yang berkaitan dengan Pedoman 

Umum dan Petunjuk Teknis Program Samisake per-tahun pelaksanaannya 

dan terakhir akan juga menjadi dibuatnya Peraturan Camat mengenai 

Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab 

atas berjalannya keseluruhan Program Samisake di masing-masing 

Kecamatan.  

Lebih lanjut implementasi kebijakan Samisake yang tergolong dalam 

model top-down yang diawali dengan keputusan kebijakan yang dibuat oleh 

para pejabat pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah pemerintah 
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 Van Meter dan Horn dalam Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, 

Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakartaa: PT. Elex Media 

Komputindo. h.664 
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Provinsi Jambi ini kemudian akan mempersoalkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Sampai sejauh mana tindakan para pelaku implementasi dan 

kelompok sasaran dapat sejalan atau konsisten dengan tujuan serta 

prosedur didalam keputusan kebijakan. 

2. Sampai sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program/ proyek/ 

aktivitas pembangunan atau aktivitas tertentu telah berjalan selama 

beberapa waktu, atau sejauh mana dampak yang timbul dapat benar- 

benar konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Apa yang menjadi faktor- faktor utama yang mempengaruhi 

keluaran (output) dan dampak (impact) kebijakan, baik yang relevan 

bagi kebijakan pemerintah maupun dengan kebijakan politik lain 

yang signifikan.  

4. Bagaimana kebijakan diformulasikan dari waktu ke waktu sejalan 

dengan pengalaman yang diperoleh.  

Beberapa hal tersebut diatas merupakan tolak ukur dalam pengawasan 

program Samisake yang telah dijalankan disetiap Kecamatan di Provinsi 

Jambi per setiap tahunnya. Sebab hal-hal tersebut diatas akan menjadikan 

evaluasi terbaik untuk seterusnya dijadikan acuan terbaik bagi keberlanjutan 

program Samisake setiap tahunnya, agar pelaksanaan Program Samisake 

dapat lebih berjalan maksimal sampai dengan berakhirnya jabatan 

pemerintah pembuat Program Kebijakan Samisake tersebut. 
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2.2.  Pemerintah Daerah  

Pemerintah Daerah merupakan suatu sub sistem dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia,
14

 dimana tugas- tugas negara/ pemerintah diserahkan 

kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta 

kepentingan nasional. Sedangkan, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah, 

Sekretaris Daerah, dan Dinas- Dinas di daerah. Jadi, Pemerintah Daerah 

merupakan suatu sistem yang ada dalam wilayah daerah, dimana kepala 

daerah merupakan unsur pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah.
15

 

Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud 

pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut pada asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16

 

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai sarana pendidikan politik 

ditingkat lokal. Oleh sebab itu pemerintah daerah diberikan hak dan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, pemerintah 

daerah yang meliputi Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah 

                                                           
14

 Syaukani, 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Belajar. h.16 
15
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yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan inisiatifnya sendiri 

dapat mengurus rumah tangga daerahnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan
17

. 

Pemberian kewenangan atau otonomi seluas- luasnya kepada daaerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping 

itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan sistem demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
18

 Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu juga memperhatikan 

hubungan antar susunan pemerintahan.  

Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

diperlukan untuk pembagian urusan pemerintahan dalam Konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, negara Indonesia memiliki hirarki 

yang menunjukkan tingkat pemerintahannya.
19

 Penerapannya adalah 

pemerintah memberikan tugas pembantuan kepada daerah lalu dalam hal ini 

Pemerintah Provinsi berhak melakukan pengawasan terhadap Kabupaten/ 

Kota dengan cara mengevaluasi peraturan daerah dan lain sebagainya.
20
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 Amos, Abraham. 2005. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 
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 R.D.H. Koesomahatmadja. 1979.  Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di 

Indonesia. Bandung: Bina Cipta. h.16 
18

 Manan, Bagiir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas 

Hukum UII, Yogyakarta. h.8 
19

 Koesomahatmadja. 1979. Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia. 

Bandung: Bina Cipta. h. 22 
20

 Yuswanto. 2012. Hukum Desentralisasi Keuangan. Jakarta: Raja Persindo Persada. h.34 



25 
 

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya kecuali urusan pemerintah yang 

oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Urusan 

pemerintah pusat tersebut mencakup kewenangan politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan 

lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
21

 

Lebih lanjut, urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah juga 

mempunyai sebuah prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. 

Prinsip otonomi nyata adalah suatu  prinsip bahwa untuk menangani urusan 

pemerintah adalah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan 

kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup 

dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan 

demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan 

daerah lainnya. Dan adapun otonomi yang bertanggungjawab adalah 

otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan 

tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang 

merupakan bagian utama dari tujuan nasional. 

Sejalan dengan prinsip tersebut serta tujuan dan cita-cita yang 

terkandung dalam Undang-Undang terkait penyelenggaraan otonomi, daerah 

harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 

masyarakat. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus 
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menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah 

lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar 

daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa otonomi juga harus 

mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, 

yaitu harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan 

tegaknya Negara Kesaatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan 

tujuan negara.  

2.3. Program Satu Milyar Satu Kecamatan   

Program Samisake adalah bentuk instrumen kebijakan berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi atau SKPD lingkup Pemerintah 

Kabupaten/Kota atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah 

Provinsi Jambi melalui SKPD terkait dengan program dan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembanguan daerah.
22

 

Program SAMISAKE adalah program inisiatif Pemerintah Provinsi 

Jambi yang ditujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di 

Provinsi Jambi melalui pengalokasian dana sebesar 1 (satu) Miliyar Rupiah 

di setiap Kecamatan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan 

pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan dan 

meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.
23
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 Anonim, Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Satu Milyar Satu 
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23Anonim, Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis, Program Satu Milyar Satu 
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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.
24

 

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 (dua belas) 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 
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masyarakat miskin seperti 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. 

2.3.1. Dasar Hukum Program Satu Milyar Satu Kecamatan  

Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan kemudian 

menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Provinsi Jambi yang diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi 

Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 2010-2015. 

Guna menyeragamkan persepsi tentang Program Samisake tersebut, 

maka disusunlah petunjuk teknis tentang tata cara  pelaksanaan Program 

Samisake melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2011 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu 

Kecamatan Tahun 2011. 
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2.3.2. Tujuan dan Sasaran Program Satu Milyar Satu Kecamatan Tujuan 

Program Samisake adalah: 

a. Membantu masyarakat miskin mewujudkan Rumah Sehat Sejahtera 

di Provinsi Jambi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

b. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat 

miskin dan mendukung upaya pemerataan pembangunan. 

c. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh 

masyarakat miskin dan tidak mampu. 

d. Meningkatkan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan 

dengan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan 

sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan dan persaingan 

nasional. 

e. Mendorong pemberdayaan masyarakat miskin pelaku usaha mikro, 

kecil dan menengah untuk produktif, terlindungi dan 

menumbuhkan kesempatan lapangan pekerjaan serta 

penanggulangan kemiskinan. 

2.3.3. Sasaran Program Samisake adalah: 

a. Terbantunya masyarakat miskin dalam mewujudkan Rumah Sehat 

Sejahtera sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan prinsip 

partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan. 

b. Terwujudnya kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat 

miskin dengan menerbitkan sertifikat gratis. 
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c. Terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin dengan prinsip kepuasan, dan sesuai standar pelayanan 

publik. 

d. Menurunkan angka putus sekolah serta membantu meringankan 

biaya pendidikan sehingga kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak terpenuhi. 

e. Terwujudnya peningkatan peran dan kinerja usaha mikro, kecil dan 

menegah yang bergerak di sektor produktif. 

2.4. Implementasi Program Kebijakan SAMISAKE (Satu Milyar Satu 

Kecamatan) Kecamatan Rantau Pandan Tahun 2015 

 Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan yang 

dilaksanakan oleh tiap-tiap kecamatan di Provinsi Jambi mengacu pada 

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum 

daan Alokasi Dana Transfer Program Samisake Provinsi Jambi Tahun 

Anggaran 2015. 

Berdasarkan hal tersebut diatas dan bahwa untuk melaksanakan 

Peraturan Gubernur Jambi sebagaimana dimaksud maka perlu ditunjuk dan 

dibentuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Program SAMISAKE 

Kecamatan Rantau Pandan. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) 

Kecamatan Rantau Pandan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab 

kepada Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.  Selain itu, 

PPTK Kecamatan Rantau Pandan juga memiliki tugas untuk mengendalikan 

pelaksana kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan 

menyiapkan dokumen anggarn atas beban pengeluaran pelaksanaan. 
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Pejabat Pengguna Anggaran atau yang biasa disebut dengan PA dalam 

hal ini pegang oleh Camat Kecamatan Rantau Pandan. Yang dalam hal ini 

bertanggungjawab atas keluar masuknya anggaran yang dialokasikan oleh 

Pemerintah Provinsi Jambi Kepada Pemerintah Kecamatan Rantau Pandan. 

Sedangkan untuk urusan pelaksanaan kegiatan PA (Pengguna Anggaran) 

yang dalam hal ini adalah Camat Rantau Pandan juga memiliki tugas untuk 

selalu memonitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

oleh PPTK agar pelaksanaannya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

PPTK ditunjuk dan dibentuk dengan menggunakan SK Camat Rantau 

Pandan. Setelah SK dibuat maka PPTK memeiliki kewenangan yang sah 

dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program kegiatan 

SAMISAKE. Setelah ditunjuk seorang PPTK maka selanjutnya akan 

dibentuk sebuah POKJA (kelompok kerja). Pokja ini diketuai oleh PPTK 

yang telah ditunjuk tersebut namun pertanggungjawaban utama masih 

kepada Camat Rantau Pandan. 

Kelompok Kerja tersebut terdiri dari kelompok kerja Perencanaan dan 

Evaluasi, Kelompok Kerja Pengawasan dan juga Kelompok Kerja 

Pelaksana. Untuk Kelompok Kerja Pelaksana masih dibagi lagi atas 

beberapa sub baagian. Yaitu sub Kelompok Kerja Bedah Rumah, Sub 

Kelompok Kerja UMKM/ Pelatihan, Sub Kelompok Kerja Beasiswa, Sub 

Kelompok Kerja Alsintan (Alat Mesin Pertanian) dan yang terakhir adalah 

Sub Kelompok Kerja Posyandu.  
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Alur proses pelaksanaan program kegiatan SAMISAKE diawali dari 

transfer dana dari pemerintah Provinsi Jambi langsung pada pemerintah 

Kecamatan Rantau Pandan. Yang pada awal pelaksanaan program 

SAMISAKE transfer dana dialokasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah 

Kabupaten dan anggarannya masuk pada Rekening DPA (Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran) BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah) Kabupaten Bungo. Sedangkan untuk lebih efektif dan efisien 

waktu, maka pada tahun- tahun selanjutnya transfer dana untuk pelaksanaan 

program kegiatan SAMISAKE langsung dialokasikan pada masing- masing 

pemerintah Kecamatan. 

 Pada Tahun 2015 transfer dana dilakukan langsung dari Pemerintah 

Provinsi ke rekening DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kecamatan 

Rantau Pandan. Transfer tersebut dilaksanakan setelah pihak kecamatan 

telah selesai mengirim database mengenai jumlah masyarakat miskin atau 

KK yang tergolong miskin yang berhak menerima bantuan dari Program 

SAMISAKE sesuai dengan kriteria masing- masing program yang telah 

ditetapkan.  

Setelah program kegiatan tersebut tersusun dan transfer dana dari 

Provinsi telah turun ke rekening DPA kecamatan maka pihak pemerintah 

kecamatan berhak memutuskan besaran nominal yang akan dialokasikan 

untuk masing- masing program kegiatan yang telah dicanangkan 

sebelumnya. Sebab, dana yang turun dari Pemerintah Provinsi akan berbeda 

antara kecamatan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan 

verifikasi database mengenai masyarakat atau KK berketerangan miskin 
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yang berbeda antara kecamatan satu dengan lainnya. Faktor tersebut 

merupakan pertimbangan pemerintah Provinsi Jambi, sebab kebutuhan 

masing-masing kecamatan tidaklah sama. Maka transfer dana untuk masing-

masing kecamatan akan disesuaikan dengan kebutuhannya. 

Menurut data yang diperoleh sesuai dengan realita pelaksanaan 

program kegiatan SAMISAKE, diketahui bahwa pada tahun 2015 penerima 

bantuan bedah rumah berjumlah 30 KK (kepala keluarga). Selanjutnya, 

bantuan bagi UMKM atau bantuan modal untuk usaha yang menerima 

sebanyak 16 Orang. Khusus pada Kecamatan Rantau Pandan, bantuan bagi 

UMKM atau bantuan modal untuk usaha diwujudkan menjadi sebuah 

Program Pelatihan/ Keahliaan yang diharapkan akan mampu menciptakan 

lapangan kerja baru bagi masyarakat Rantau Pandan itu sendiri. Jenis 

pelatihan tersebut diantaranya adalah: pelatihan operator komputer, 

pelatihan bengkel motor, pelaatihan menjahit, pelatihan instalasi listrik, 

pelatihan kemampuan menjadi tukang bangunan, pelatihan las listrik dan 

pelatihan teknisi komputer. Bentuk pelatihan tersebut oleh pemerintah 

Kecamatan Rantau Pandan telah disesuaikan dengan keadaan sosial, 

ekonomi dan budaya masyarakat Rantau Pandan itu sendiri. 

Selanjutnya untuk penerima bantuan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) 

sebanyak 36 (tiga puluh enam) KK berbentuk bantuan Handtraktor. Untuk 

penerima bantuan dukungan kegiatan posyandu tahun 2015, masing- masing 

Dusun di kecamatan Rantau Pandan mendapatkan bantuan secara merata. 

Dan untuk program kegiatan yang paling banyak penerimanya adalah  

program kegiatan Beasiswa, dimana penerima bantuan untuk SD (sekolah 
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dasar) berjumlah ratusan orang. Begitupun untuk bantuan beasiswa bagi 

SMP (sekolah menengah pertama) dan SMA (sekolah menengah atas) juga 

masing- masing berjumlah ratusan orang. Sedangkan untuk beasiswa bagi 

mahasiswa berjumlah 2 (dua) orang. 

Selanjutnya dijelaskan pula dalam keputusan Camat Rantau Pandan 

yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi menyatakan 

bahwa untuk kelancaran program SAMISAKE pada kegiatan Bedah Rumah 

merupakan kegiatan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat 

setempat, untuk itu pelaksanaan kegiatan bedah rumah dilaksanakan dengan 

metode swakelola. Artinya, pelaksanaan kegiatan bedah rumaah tidak 

melibatkan pihak swasta, dan dikerjakan dibawah instruksi PPTK dan Pokja 

bedah rumah dengan pelaksanaan yang dibantu oleh tukang dan 

sukarelawan dari masyarakat itu sendiri. Monitoring dan Evaluasi kegiaatan 

tersebut dilakukan oleh Camat Rantau Pandan selaku penanggungjawab 

utama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


