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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kerja Fasilitator 

Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Laham 

Kabupaten Mahakam Ulu. Terutama dalam pelaksanaan tugas fasilitator 

dalam tahap sosialisasi, tahap Perencanaan dan pelaksanaan serta hasil kerja 

dari fasilitator kecamatan dan terakhir adalah faktor-faktor pendukung serta 

penghambat efektivitas kerja dari fasilitator kecamatan.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Laham yang membawahi 5 

(lima) kampung Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik penelitian 

kepustakaan dan penelitian di lapangan yang terdiri dari observasi dan 

wawancara. Narasumber ditentukan melalui teknik purposive sampling 

dengan  informan adalah Kepala Kampung Laham, Kepala Kampung Long 

Gelawang, Kepala Adat Kampung Danum Paroy, Kepala Kampung Muara 

Ratah, sedangkan narasumber yang berasal dari masyarakat adalah 

Masyarakat Di Kampung Laham, Masyarakat Kampung Danum Paroy dan 

Masyarakat Kampung Long Gelawang. Kemudian data yang diolah 

menggunakan teknik analisis data metode Interaktif yang menghasilkan 

kesimpulan yang mendalam. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Kerja Fasilitator dalam 

pelaksanaan program  PNPM yang dilakukan di Kecamatan Laham sudah 

dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan kerja dari masyarakat pelaku PNPM baik di tingkat 

Kampung, Temuan  lainnya adalah  bahwa yang menjadi faktor pendukung ini 

adalah  adanya respons yang baik dari masyarakat di Kecamatan Laham 

serta dukungan yang diberikan pemerintah dengan disediakanya rumah 

sekaligus kantor bagi Fasilitator serta diberikanya dukungan dana bagi 

fasilitator dalam melakukan kegiatan operasional. 

Kata kunci: Efektivitas Kerja Fasilitator Kecamatan, Program PNPM Di 

Kecamatan Laham. 
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Pendahuluan  

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang termasuk dalam Negara 

berkembang dimana Indonesia selalu berusaha melakukan peningkatan 

pembangunan dalam segala bidang baik dalam pembangunan fisik dan 

pembangunan non fisik. Untuk melaksanakan itu semua maka pemerintah 

berusaha untuk meningkatkan efektivitas kerja bagi aparaturnya dalam 

melaksanakan sebuah program. dengan adanya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2008 di Bab I Pasal I menyebutkan Efektivitas dan 

Efesiensi kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam 

kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi, Oleh 

karena itu pemerintah menekankan kepada para penyelenggara pemerintahan 

dilapangan agar meningkatkan efektivitas kerja. Efektivitas di dalam bekerja 

sangat penting diterapkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah selama ini karena sering tidak efektif dalam 

bekerja, sehingga diharapkan efektivitas kerja yang maksimal di dalam 

pelaksanaan program, 

 termasuk di dalam  pelaksanaan program PNPM yang dimulai tahun 2007, 

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam 

Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari 

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante 

Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah 

lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. 

(sumber dari http://www.pnpm-perdesaan.or.id diakses 27 april 2014). 

.  Salah satu unsur keberhasilan PNPM Mandiri terkait erat dengan 

fasilitasi dan pendampingan masyarakat yang efektif, Beberapa upaya 

peningkatan efektifitas perlu dilakukan dalam rangka keberlanjutan 

penyelenggaraan pendampingan, diantaranya adalah : Pengakuan profesi 

fasilitator pemberdayaan masyarakat melalui sertifikasi oleh lembaga 

sertifikasi fasilitator pemberdayaan masyarakat,  Mewajibkan setiap program 

pemberdayaan masyarakat menggunakan fasilitator dan pendamping 

masyarakat yang memiliki sertifikasi sebagai fasilitator pemberdayaan 

masyarakat, dan (Memperbaiki standar imbalan kerja beserta dukungan 

operasional yang memadai.   Peningkatan kompetensi dan kapasitas fasilitator 

tersebut pada hakekatnya merupakan upaya berkelanjutkan untuk memelihara 

investasi dan mengembangkan aset sumber daya manusia yang memfasilitasi 

kegiatan pemberdayaan  masyarakat dan pembangunan masyarakat pada 

umumnya. 

Pada umum nya pelaku proses fasilitasi yang dilakukan oleh fasilitator 

dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik fasilitator perlu 

memahami empat fungsi seorang fasilitator di masyarakat yaitu: Sebagai 

http://www.pnpm-perdesaan.or.id/
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narasumber, sebagai pelatih, sebagai mediator, dan sebagai 

penggerak/pendorong, dalam pelaksanaan Program PNPM dilaksanakan oleh 

Fasilitator kecamatan  tugas utamanya merupakan pendamping masyarakat 

yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap  proses, tahapan mulai 

dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Beberapa 

permasalahan yang terjadi sebagai fasilitator adalah : Kegiatan pendamping 

yang dilakukan fasilitator Cuma sebagai formalitas saja, Fasilitator secara 

sengaja atau pun tidak sengaja mendorong masyarakat untuk menerima 

pendapat atau saran dari fasilitator itu sendiri Mengurui, karena merasa 

fasilitator lebih tau, Fasilitator terlalu pasif, dikarenakan kurang percaya diri, 

Terlalu cepat mengambil kesimpulan, serta fasilitator tidak bisa menerima 

kesalahan atau kekurangan pekerjaan dari orang desa yang di fasilitasi oleh 

fasilitator. Itu adalah beberapa kesalahan yang sering terjadi menjadi 

pendamping bagi masyarakat, tugas lain Fasilitator pada bidang fisik  adalah 

fasilitator memberikan pendampingan kepada tim pemelihara, tim pemelihara 

ini dibentuk pada waktu musyawarah desa serah terima, Sedangkan tugas 

fasilitator kecamatan bidang non fisik yaitu memberikan penguatan kepada 

kelompok. pentingnya peran fasilitator dalam pelaksanaan program PNPM 

karena tugas utama fasilitator sebagai pendamping bagi masyarakat sehingga 

berhasil atau tidaknya program tersebut bergantung pada efektivitas kerja dari 

fasilitator yang berada di daerah khususnya di Kecamatan. 

Seperti pada pelaksanaan program PNPM di Kecamatan Laham Kabupaten 

Mahakam Ulu, yang memiliki satu orang fasilitator bagian PNPM yang 

ditugaskan langsung dari Kabupaten menanggani 1 (satu) Kecamatan, dalam 

melaksanakan tugas fasilitator bekerjasama dengan pihak pemerintah 

Kecamatan dalam hal ini adalah bagian Pjok (penanggung jawab operasional 

kegiatan) serta bekerja sama dengan pelaku PNPM di tingkat Kecamatan dan 

Kampung. UPK (unit pelaksana kegiatan) di tingkat kecamatan selanjutnya di 

tingkat Kampung fasilitator bekerjasama dengan TPK (Tim Pelaksana 

Kegiatan) yang berjumlah 3 (tiga) orang yang masing-masing mempunyai 

jabatan sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara.  

Kecamatan Laham memiliki jumlah penduduk sebesar: 2.561 jiwa pada 

tahun 2011 (Sumber Kecamatan Laham sensus tahun 2011) dalam 

pelaksanaan program PNPM tersebut dilakukan di bagian Kasi (kepala seksi) 

PMDK (pemberdayaan masyarakat dan kampung) yang disebut dengan Pjok 

(pelaksana jabatan operasional kegiatan) di bagian tersebut yang menangani 

masalah pemberdayaan, mencakup program PNPM dalam pelaksanaan 

program PNPM ini di damping oleh seorang fasilitator kecamatan bagian 

pemberdayaan yang mempunyai tugas memfasilitasi atau mendampingi 

masyarakat dalam melaksanakan program PNPM tingkat kecamatan dan 

bekerjasama dengan Pjok (Pelaksana Kegiatan Operasional Kerja) dan UPK 

http://www.bintan-s.web.id/2010/12/teknik-pendampingan_30.html
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(unit pelaksana kegiatan) serta di tingkat Kampung fasilitator bekerjasama 

dengan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mencakup seluruh Kampung di 

wilayah Kecamatan Laham. dalam pelaksanaan program PNPM-MP (Mandiri 

Pedesaan) pada tahun 2013 di Kecamatan Laham menunjukan progres 

perkembangan terlihat dari tingkat kegiatan BLM (Bantuan Langsung 

Masyarakat) bagian realisasi fisik kegiatan ini tercatat presentase mencapai 90 

% terealisasi. Untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang di singkat 

(SPP) tercatat mencapai presentase 60 % terealisasi, dalam berjalannya 

kegiatan ini mengalami keterlambatan untuk terealisasi dikarenakan 

pengembalian pinjaman dari anggota peminjam SPP belum semuanya 

dikembalikan secara penuh sehingga kegiatan program ini tersendat maka 

tingkat presentase realisasi nya masih setengah dari perkembangan berjalanya 

program PNPM di Kecamatan Laham.  

Dari beberapa data tentang perkembangan program PNPM yang di 

dampingi oleh fasilitator di Kecamatan Laham terlihat permasalahan yang 

terjadi terutama daerah yang jalur transportasinya masih terisolasi seperti di 

daerah Kecamatan Laham masalah lainya di bagian tugas fasilitator kecamatan 

bidang non fisik terkadang ada saja jadwal program yang tidak terlaksana 

seperti pelatihan kepada pelaku PNPM itu sendiri serta fasilitator minim 

memberikan penguatan kepada kelompok pelaku PNPM di tiap-tiap Kampung 

yang masyarakatnya apatis atau kurang berminat dengan program PNPM 

karena belum terlalu memahami program PNPM tersebut dan di bagian 

program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) terjadi keterlambatan 

pengembalian pinjaman dari anggota SPP ini terjadi akibat  kurangnya peran 

fasilitator dalam mendampinggi dan mengawasi anggota SPP pada saat 

menjalankan kegiatan sehingga terjadi keterlambatan pengembalian pinjaman 

yang terjadi, permasalahan lainya juga kurang aktifnya fasilitator dalam 

mengawasi program PNPM di Kampung lain yang termasuk wilayah dari 

Kecamatan Laham dikarenakan sulitnya transportasi menuju Kampung 

tersebut, serta pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat 

berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan yang kurang 

dilakukan oleh fasilitator, ditambah lagi fasilitator tersebut juga jarang 

melaksanakan survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam di 

tiap-tiap Kampung yang melaksanakan program PNPM sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab dari fasilitator tersebut, dan permasalahan lain yang 

terjadi adalah fasilitator yang bertugas di kecamatan Laham tidak tinggal di 

Kampung Laham yang telah dipersiapkan kantor untuk UPK kecamatan serta 

Fasilitator ini secara langsung menghambat koordinasi antara UPK kecamatan 

serta TPK yang berada di Kampung Laham apabila ada urusan yang bersifat 

langsung dengan fasilitator tidak bisa bertemu secara langsung melainkan 

Cuma melewati handphone ini secara tidak langsung menghambat hubungan 
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koordinasi dengan fasilitator dan permasalahan umum yang terjadi adalah 

kekuranganya tenaga fasilitator dalam program PNPM di Kabupaten 

Mahakam Ulu karena kekurangan tenaga ini lah terkadang membuat pekerjaan 

serta tugas dan tanggung jawab yang telah ada menjadi dua kali lipat lebih 

berat Karena harus menangani setidaknya 1 kecamatan yang memiliki rata-

rata 4-5 jumlah kampung yang ditangani oleh fasilitator. 

Oleh karena itu dibutuhkan fasilitator yang handal dalam melaksanakan 

tugasnya di dalam bekerja, karena fasilitator yang ada sekarang mempunyai 

peran dan tugas yang cukup berat sehingga berhasil atau tidaknya program 

PNPM bergantung pada efektivitas kerja dari fasilitator, dan peran fasilitator 

sangat penting di dalam pelaksanaan program PNPM di lapangan karena 

fasilitator mempunyai tugas pendamping bagi masyarakat dalam mendorong 

peningkatan kemampuan masyarakat desa 
Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. 

Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih dua minggu, dianalisis dengan 

analisis kualitatif. 

Agar anailsis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut akan dibahas 

terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep, sebelum memfokuskan bahasan pada 

gambaran umum tentang efektivitas kerja fasilitator dalam pelaksanaan program 

PNPM di Kecamatan Laham akan dicoba untuk dipaparkan. 

Kerangka Dasar Teori  

1. Efektivitas Kerja 

a. Efektivitas 

a.1. Pengertian Efektivitas 

 Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 

atau menunjang tujuan.  Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan 

ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran 

seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson 

yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa 

“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya.” 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1993:250) efektivitas diartikan 

sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya,pengaruh), dapat membawa 

hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang 

undang-undang/peraturan). Lebih mendalam lagi dilanjutkan Menurut Richard 

M. Steers (1980 : 1), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu 

pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit 

keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
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Lalu Menurut Gibson et. Al(1996:30: dikutip dari PKP2A III 

LAN:2005) mengatakan pengertian efektivitas adalah; “penilaian yang dibuat 

sesuai prestasi individu, kelompok dan organisasi”. Makin dekat prestasi 

mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka akan lebih efekif 

dalam menilai mereka. Dari pengertian tersebut diatas dari sudut pandang 

bidang perilaku keorganisasian maka dapat di identifikasikan tiga tingkatan 

analisis yaitu:  

a. Individu: efektivitas individu, menekankan pada pelaksanaan tugas 

pekerja atau anggota organisasi. Tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi dalam 

organisasi tersebut. 

b. Efektivitas kelompok: efektivitas kelompok, yang merupakan 

jumlah kontribusi dari setiap anggota. 

c. Efektivitas organisasi: merupakan fungsi efektivitas individu dan 

kelompok. 

Selanjutnya Gibson (1992 : 32), mengatakan bahwa bila dimensi waktu 

dihubungkan dengan tujuan dan sasaran organisasi mempunyai indikator 

sebagai berikut : indikator ini sifatnya jangka pendek dan meliputi ukuran 

sebagai berikut: 

a. produksi-produksi (productive) 

b. efisinsi (efficientcy) 

c. kepuasan (statisfaction). 

Serta Menurut Pasalong (2007:4), menyebutkan bahwa efektivitas pada 

dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai 

hubungan sebab akibat, dengan demikian efektivitas dapat dipandang sebagai 

suatu sebab dari variabel lain. Dengan demikian efektivitas berarti bahwa 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata 

lain bahwa sasaran telah tercapai karena adanya suatu proses kegiatan. Untuk 

menilai efektivitas maka menurut Steers dalam Halim (2001:158) “efektivitas 

harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan 

yang bukan maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh 

organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak di capai”.  Dan menurut 

ukuranya suatu efektivitas diutarakan Gill (1986:44) dalam Gatosudirmo dan 

Sudita (2000:54) menegaskan “bahwa bukan merupakan suatu ukuran 

kualitatif, bahwa efektivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam 

mencapai tujuan artinya sejauh mana tujuan yang telah di tetapkan dapat 

tercapai efektif”. Untuk melihat tujuan dari efektivitas maka dari pendapat 

Emerson dalam Handayaningrat (1996:16) mengatakan bahwa “Efektivitas 

adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan 

efektif. Masih dalam buku yang sama, Hal ini dipertegas kembali dengan 
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pendapat Hasibuan dalam Handayaningrat (1996:16) bahwa “efektivitas 

adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit”. Dikutip dari 

Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan pemahaman 

entang efektifitas sebagai berikut : 

“Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang 

melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang 

dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau 

mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”. 

Selanjutnya Dunn mengemukakan kriteria terkait efektivitas dalam 

hasil-hasil pelaksanaan kebijakan, terjemahan Tim Universitas Gajah Mada, 

dalam konteks evaluasi analisis kebijakan (2000:640), memberikan kriteria 

tentang hasil-hasil pelaksanaan kebijakan, yaitu :  

a. Efektivitas, sejauh mana hasil yang diinginkan dapat dicapai  

b. Efisiensi, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan 

masalah  

c. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan 

memecahkan masalah  

d. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata 

kepada kelompok-kelompok yang berbeda.  

e. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuasakan kebutuhan 

preferensi atau nilai kelompok tertentu  

f. Ketepatan, apakah hasil (Tujuan) yang diinginkan, benar-benar 

berguna atau bernilai.  

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi 

Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas 

adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program 

atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya 

tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).  

a.2 Pengertian Efektivitas Kerja  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang efektivitas kerja secara 

mendalam dapat dilihat beberapa pendapat berikut, Efektivitas kerja terdiri 

dari dua kata yaitu efektivitas dan kerja. Menurut Richard M. Steers (1980 : 

1), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan 

efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). 

Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat 

pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. dikemukakan 

Sutarto (1978:95) Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktifitas 

jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil 

akibat sesuai yang dikehendaki dan Siangian (1986:152)  juga mengemukaka 
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efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.  Fasilitator 

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut 

sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-

sama lain. Seperti dinyatakan Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188), 

“The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, 

and promotion of interaction and action.” Selanjutnya Barker (1987) memberi 

definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu 

klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.  

Sebagai seorang “fasilitator”, pendamping harus mampu memfasilitasi 

terjadinya proses dinamis dalam pengembangan masyarakat menuju pada 

perubahan yang lebih baik. Dalam perannya inilah seorang pendamping sering 

disebut sebagai process provider. Sebagai process provider seorang 

pendamping harus mampu memberikan motivasi (motivator) kepada 

kelompok masyarakat yang putus asa, pasrah, “nrimo”, bahkan pesimis dan 

apatis supaya menjadi lebih bersemangat dan berpengharapan untuk 

menyongsong masa depan yang lebih baik. Ada kalanya kelompok masyarakat 

mengalami stagnasi dan pasif, untuk itu pendamping harus mampu 

mendinamisasi (dinamisator) supaya proses transformasi dan pemberdayaan 

terjadi secara berdaya guna sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pendamping juga harus mampu memfasilitasi kebutuhan kelompok dalam 

hubungannya dengan pihak luar. Baik dalam hal menemukan akses 

sumberdaya, pasar, maupun dalam mempromosikan kelompok agar 

mendapatkan pengakuan dari pihak luar. Dalam hal ini peran melakukan 

mediasi atau sebagai mediator (bridging). 

3. Desa Atau Kampung 

Desa adalah suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang yang 

saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang relative 

sama. Serta menurut R. Bintarto (1968:95) Desa adalah suatu perwujudan 

geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social ekonomis, 

politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal 

balik dengan daerah lain, dilanjutkan menurut I. Nyoman Beratha (1982:27) 

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan 

masyarakat “badan hukum” dan adalah pula “Badan pemerintahan”, yang 

merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.  
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4. Kecamatan 

Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina 

desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan 

melayani kehidupan masyarakat. Kecamatan adalah perangkat Pemerintah 

wilayah kecamatan yang meliputi beberapa desa/kelurahan. serta menurut 

Y.W Sunindia SH dan Dra. Ninik Widayanti (1987: 63). Adapun menjadi 

aspek dalam pembangunan kecamatan terdiri dari beberapa bidang yaitu: 

Bidang pemerintahan, Desa dalam suatu wilayah kecamatan, Ekonomi, Sosial 

budaya, Pembangunan Masyarakat Desa, keamanan dan ketertiban wilayah. 

Dalam berbagai bidang pembangunan di atas merupakan satu koordinasi dan 

tanggung jawab dari kecamatan. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Pelaksanaan Tugas Dari Tahap (Sosialisasi,Perencanaan,Pelaksanaan) 

Dari Fasilitator Program PNPM Di Kecamatan Laham 

a. Tahap Sosialisasi 

a.1  Menyebarluaskan Dan Mensosialisasikan PNPM Kepada Aparat Desa Serta 

Masyarakat 

 Dalam tahap sosialisasi ini fasilitator telah melaksanakan tahap ini dengan 

baik terlihat dari terlaksananya sosialisasi program pnpm dalam kegiatan 

musyawarah antar desa sosialialisasi (MADSOS) dan musyawarah desa 

(MUSDES) sehingga dari kedua musyawah tersebut dilakukanlah sosialisasi 

langsung kepada pelaku PNPM tingkat Kampung dan Kecamatan walau pun telah 

terlaksananya kegiatan tersebut tetapi kegiatan sosialisasi ini belum banyak 

membuat masyarakat dan pelaku PNPM yang memahami betul inti dari sosialisasi 

tersebut. 

b. Tahap Perencanaan  

 Dalam tahap ini merupakan lanjutan dari tahap sosialisasi sebelumnya 

karena dalam tahap ini dilakukanlah tahap perencanaan di tahap ini fasilitator 

memfasilitasi segala usulan yang diberikan oleh masyarakat melalui TPU (tim 

penulis usulan) lalu fasilitator bersama-sama dengan pelaku PNPM di tingkat 

Kampung dan Kecamatan untuk memilih mana usulan yang penting untuk di 

realisasikan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel program perencanaan yang 

dilakukan oleh fasilitator di Kecamatan Laham. 
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Tabel 4.9 

Kegiatan Program Perencanaan Dari Fasilitator 

No Perencanaan Keterangan 

1 
musyawarah antar desa sosial 

(Mdsos) 
Terlaksana 

2 
musyawarah masyarakat desa 

(Musdes) 
Terlaksana 

3 
pertemuan desa penggali gagasan 

(pegas) 
Terlaksana 

4 musyawarah khusus perempuan  Terlaksanan 

5 Musdes perencanaan Terlaksana 

6 Musdes informasi hasil Terlaksana 

7 Fasilitasi penyusunan proposal Terlaksana 

8 
Fasilitasi penyusunan desain dan 

RAB 
Terlaksana 

 c. Tahap Pelaksanaan 

 Dalam tahap ini dilakukan pelaksanaan segala program yang telah 

disetujui berasal dari usulan masing-masing kampung yang disetujui maka 

fasilitator melakukan beberapa tugas seperti mengawasi pelaksanaan program 

kegiatan pembangunan infrastruktur dan memfasilitasi kegiatan non-fisik yaitu 

melakuakan pelatihan meubel dan pelatiahan bengkel  

2.  Hasil Kerja Yang Dicapai Oleh Fasilitator 

 Untuk mengetahui seberapa jauh hasil kerja yang di capai oleh fasilitator 

Dalam melaksanakan tugasnya maka berikut adalah tabel program yang berhasil 

secara efektif dan tidak efektif karena melalui hasil kerja fasilitator inilah dilihat 

apakah fasilitator telah mencapai efektivitas kerja yang baik selama melaksanakan 

tugasnya. 

Tabel 4.13 

Pengukuran Efektivitas Kerja Fasilitator 

No  Jumlah Total Hasil  

Kegiatan Fisik  

Jumlah Total Hasil Kegiatan 

Non-Fisik 

1. 10 16 

2. 

 

Jumlah Kegiatan Fisik yang 

Efektif berjumlah : 3 

Dan jumlah kegiatan fisik 

yang tidak efektif : 7 

Jumlah Kegiatan Non-Fisik 

Yang Efektif berjumlah : 2 

Jumlah Kegiatan yang tidak 

efektif : 14  
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Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa walaupun fasilitator telah 

melaksanakan tugasnya namun hasil yang dicapai tidak selesai dengan tepat 

waktu maka dapat dikatakan hasil kerja fasilitator di kecamatan laham masih 

belum efektif karena jumlah hasil kerja yang efektif lebih kecil dibandingkan 

hasil kerja yang tidak efektif. 

3.  Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Kerja Fasilitator Di 

Kecamatan Laham  

 3.1 Faktor Pendukung 

 Dalam penelitian ini penulis menemukan faktor pendukung efektivitas 

kerja fasilitator dalam melaksanakan tugasnya adalah ada nya responsitas yang 

baik dari masyarakat dalam mendukung terlaksana nya program tersebut di 

Kecamatan Laham dan didukung oleh sarana dan prasarana yang diberikan oleh 

pemerintah kepada fasilitator agar dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. 

 3.2 Faktor Penghambat 

Faktor penghambat bagi fasilitator dalam melaksanakan tugasnya adalah 

Kurangnya kemampuan kerja SDM pelaku PNPM di tingkat Kampung dan 

Kecamatan sehingga membuat sulitnya fasilitator melakukan kerja sama apabila 

ada pelaku PNPM yang masih belum mahir dalam bekerja contohnya dalam hal 

administrasi pelaku PNPM terkadang lambat mengerjakan pekerjaan administrasi 

dan hasil pekerjaan juga terlihat kurang maksimal serta faktor penghambat lainya 

berupa jalur transportasi yang sulit membuat fasilitator terkadang terhambat 

melakukan tugasnya di kampung-kampung dan penghambat terakhir adalah 

kurangnya tenaga fasilitator yang bertugas hanya satu orang di dalam satu 

kecamatan dilihat dari jumlah kampung yang ada dibawah kecamatan tersebut 

berjumlah lima kampung. 
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