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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era demokrasi seperti saat sekarang ini yang mana masyarakat diberikan ruang lebih 

untuk berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah maka sudah 

seharusnya masyarakat ikut berperan penting sehingga akan banyak hal kebijakan yang sesuai 

dengan yang diinginkan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat bisa secara langsung ikut 

berpartisipasi didalamnya. 

Pengertian prinsip partisipasi pada dasarnya adalah masyarakat berperan secara aktif 

dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, 

pikiran, atau dalam bentuk materill. 

Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai 

sifat sangat penting. Pertama partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakata, tanpa kehadirannya program 

pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, Kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih 

mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan 

dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan 

mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut.1 Ketiga yang mendorong adanya Partisipasi 

umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila 

                                                             
1 http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi.html diakses tanggal 16/02/2012 

 
 



 2 

masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan 

konsep man-cetered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi Perbaikan nasib 

manusia. 

Disatu sisi Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk menempatkan masyarakat sebagai 

subyek dalam pelayanan publik perlu dilakukan sebagai proses revisi terhadap penyelenggaraan 

publik yang selama ini hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah dengan tanpa melibatkan 

masyarakat dalam setiap prosesnya. 2 

Sehingga ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah akan 

menghasilkan suatu kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dan disisi lain pemerintah 

daerah khusunya telah berhasil menjalankan indikator kinerjanya yang meliputi indikator output, 

indikator proses, indikator output, indikator aoutcome, indikator benefit, dan indikator impact.3 

Dan Keterlibatan dalam pembangunan atau pengambilan kebijakan adalah salah satu pilar 

agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang selama ini 

didengung-dengungkan sehingga ketika masyarakat mampu berperan aktif maka secara tidak 

langsung hal itu telah mempengaruhi terciptanya good governance karena bila adanya peran 

yang seimbang dan saling melengkapi antara tiga unsur dalam good governanace diantaranya 

adalah masyarakat maka bukan hanya kemungkinan adanya check and balance tetapi juga 

menghasilkan energi yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.4  

Oleh karena itu Perkembangan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis damai 

harmonis dan sejahtera adalah diakibatkan oleh penerapan secara tepat dan benar dari hasil 

                                                             
2  Mokhammad najih, Luthfi J Kurniawan, Paradigma Kebijakan Pelayanan public, Malang, In-Trans, 2008, hal. 5 
3  Mahsun, mohamad,  pengukuran kinerja sector public, Yogyakarta, BPFE, 2006, hlm.196 
4 Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University 
Press, 2005, hal.18 
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kajian penelitian dan olah pikir yang dilakukan secara jujur dan benar.5 Dan Bangsa yang 

tergoncang-goncang oleh pergolakan tidak akan mempunyai kesempatan membangun dirinya.6  

Dan oleh karena itu sangat banyak sekali undang-undang sebagai bahan untuk 

mendukung peran serta partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif didalamnya sehingga 

stabilitas bisa terjaga dan tidak ada goncangan-goncangan didalamnya. 

UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional sampai pada UU No 12 

Tahun 2008 tentang pembangunan daerah yang sebenarnya membuka ruang lebih untuk 

masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam hal pemerataan pembangunan dan undang-undang 

yang diturunkan oleh pemerintah pusat pun berbanding lurus dengan apa yang telah dilaksanakan 

pemerintah Kota Malang dalam hal pemerataan pembangunan.  

Diantaranya adalah melaksanakan sebuah kebijakan yang mendukung keberadaan Badan 

Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) yaitu berupa program dana hibah 

yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal pemerataan dan kesejahteraan 

pembangunan bagi masyarakat Kota Malang yang pengelolaannya diberikan langsung kepada 

masyarakat kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). 

Dan program dana hibah ini berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Malang no 10 

tahun 2010 yang mana program ini diharapkan mampu memberikan pemerataan dalam hal 

pembangunan  kepada masyarakat kota malang baik dalam hal pembangunan pisik ataupun non 

pisik karna hal ini dilaksanakan untuk kesejahteran  masyarakat kelurahan dikota malang. 

                                                             
5 Bakri, Masykuri, Pemberdayaan Masyarakat, Surabaya, Visipress Media, 2010, hal.6 
6 Amir machmud, Pembangunan Politik Dalam Negri Indonesia, Jakarta, PT Gramedia, 1986, hal. 131 
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Maka sesuai dengan latar belakang diatas maka penyusun disini menyusun tentang 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Hibah Kota Malang (Studi Di Kelurahan 

Rampal Claket) yang mana dalam hal ini apakah masyarakat mempunyai kontribusi dan bentuk 

partisipasi lebih untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya karna peranan masyarakat 

adalah subyek sekaligus obyek dalam pembangunan daerah serta sebagai unit terkecil dalam 

menggerakan pembangunan secara akumulatif dan menjadi unit pengembangan yang lebih luas 

menjadi ujung tombak pembangunan lingkungan berdasar aspirasi dan potensi yang dimiliki 

masing-masing individu.7 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penyusunan penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana mekanisme pengelolaan dana hibah Di Kelurahan Rampal Celaket? 

2) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana hibah Di 

Kelurahan Rampal Celaket? 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan dana hibah Di Kelurahan Rampal Celaket. 

2. Mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalan pengelolaan dana hibah 

Di Kelurahan Rampal Celaket. 

C. Manfaat dari hasil penelitian: 

1. Secara akademis 
                                                             
7 HR Syaukani,  Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, Nuansa Madani, 2004, hal.66 
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a) Dapat memberikan manfaat baik bagi perguruan tinggi maupun masyarakat. 

b) Sebagai bahan literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua kalangan 

c) Sebagai bahan referensi bagi pejabat dan kalangan terkait untuk mengetahui sejauh mana 

pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana hibah. 

d) Sebagai bahan bacaan dan penambah wawasan ilmu pengetahuan. 

2. Secara praktis 

 Memberikan masukan kepada pemerintah dan LPMK dalam pengelolaan dana hibah di 

Kelurahan Rampal Celaket. 

 

A. Definisi Konseptual 

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak 

konsep dasar dari sebuah pemikiran dan didalam sebuah penelitian sosial harus memiliki sebuah 

konsep hal ini sangat penting untuk  memberikan batasan-batasan berkaitan dengan konsep dasar 

yang dimaksud oleh penyusun. Selain hal yang disebutkan diatas konsep juga merupakan istilah 

yang terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau gagasan tertentu 

untuk itu dijelaskan sebagai berikut: 

Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian 

masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang 

alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dan Menurut 

Hetifah Sj. Soemarto (2003) Partisipasi Masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu 
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maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi 

kehiduapan mereka.8 

Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah 

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam suatu 

pekerjaan dan merupakan alur tentang bagaimana sistem itu dilaksanakan sehingga mekanisme 

pengelolaan dana hibah Kota Malang adalah tahapan ataupun alur yang harus dilakukan dalam 

pengelolaan dana hibah tersebut dengan demikian sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 

Tahun 2010 dan petunjuk teknis operasional (PTO) sehingga mekanisme yang diharapkan dalam 

pengelolaan dana hibah kota malang adalah sesuai dengan prinsip pengelolaan dan penggunaan 

dana hibah yang efektif efisien dan transparan.9 

Dana Hibah 

Dana hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Badan atau Lembaga 

Asing Badan atau Lembaga Internasional baik dalam bentuk rupiah devisa barang ataupun jasa 

termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.10 

Sedangkan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu penerimaan 

lembaga kemasyarakatan yang berasal dari pemerintah Kota Malang dalam bentuk uang yang 

tidak perlu dibayar kembali.11 

                                                             
8  http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi.html diakses tanggal 16/02/2012 
9 Peraturan wali kota malang nomor 10 Th 2010 Pasal 2 ayat 1 tentang prinsip dan tujuan Dana Hibah kepada      
Masyarakat Melalui LPMK 

 
10 www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/74/ diakses tanggal 16/02/2012 
11 Ibid, Pasal 1 ayat 13 tentang pedoman penggunaan Dana Hibah kepada  Masyarakat Kelurahan Melalui LPMK 
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B. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau 

konstrak dengan cara memberikan arti atau memilah kegiatan ataupun memberikan suatu 

operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variable tersebut. 12 dan dapat juga 

dikatakan sebagai sebuah petunjuk dalam pengukuran variabel yang bisa dijadikan karya ilmiah, 

yang dapat membantu dalam prosespenelitian agar tetap berada didalam koridor yang tepat. 

Maksud dari definisi operasional bagaimana cara mengukur suatu variabel yang muncul ketika 

melakukan sebuah penelitian ilmiah dilapangan agar bisa ditemukan suatu indikasi dengan 

indikator yang ada sehingga bisa ditentukan instrumennya. 

Adapun Indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mekanisme pengelolaan dana hibah daerah kota malang 

a) Dana hibah dari Pemerintah Kota Malang yang diturunkan kepada LPMK 

Kelurahan Rampal Celaket. 

b) Dikelola dengan mengadministrasikan dana tersebut. 

c) Dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana hibah daerah Kota Malang: 

a) Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana hibah daerah Kota 

Malang 

b) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana hibah 

c) Efisiensi dalam pengelolaan dana hibah daerah Kota Malang 

 

                                                                                                                                                                                                    
 

 
12  Nazir, Mohammad, metode penelitian, Jakarta , Ghalia Indonesia, 1999, hal. 152 
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A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu melaporkan objek penelitian dengan 

cara memaparkan dan menggambarkan keadaan sesuai dengan kenyataan yang ditemui dan tidak 

dimaksudkan untuk merubah kesimpulan yang berlaku. Maksud utama dari penelitian deskriptif 

adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang katakterisktik dari objek, kelompok 

objek dan lembaga atau instansi. 

2. Sumber Data 

A. Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumberdata yang diperoleh langsung dari narasumber 

penelitian. Dalam hal ini yang merupakan sumber data primer atau utama adalah orang-orang 

yang dianggap memahami dan dipercaya untuk memberikan informasi data yang diperlukan 

untuk penelitian dan dari data yang diberikan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian 

ini. 

Dalam memperoleh data primer, penyusun sengaja menentukan orang-orang yang 

memberikan informasi dengan petimbangan narasumber yang memberikan informasi itu 

berkualitas dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, data primer jujaga diapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan data sekunder. 

B. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari dalam buku-buku, dokumen dan 

informasi lain yang terkait dengan subyek penelitian. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 
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 Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan antara periset dengan responden dimana jawaban 

responden akan menjadi data mentah. Stedward (1997, hlm. 151), mengatakan: Secara khusus 

wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset wawancara juga merupakan 

metode yang bagus untuk melakukan pengumpulan data. 

 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan , 

transkip, buku agenda, notulen rapat dan sebagainya. Untuk mencatat hal-hal yang bebas atau 

belum ditentukan dalam variabel (setiap menemukan data yang dipakai untuk melengkapi data 

yang dipakai dalam penelitian ini) maka peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. 

 Observasi 

Observasi (observation) adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dari dekat obyek penelitiansecara langsung untuk memperoleh 

gambaran dari penelitian secara konkrit. Dengan pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk 

melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat, memperhatikan, dan mendengarkan suatu 

fenomena dimana kejadian itu berada. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non-

partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam aktifitas kelompok yang diteliti tetapi 

bersikap sebagai observer yang pasif, memperhatikan dan mendengarkan berbagai aktifitas 

mereka dan menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut. 
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4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seorang atau lebih yang dipilih dengan sengaja sehingga 

narasumber data dapat terkumpul, karna dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan 

sasaran penelitian. 

Dengan demikian subyek penelitian ini adalah: 

1) Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). 

2) Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat. 

3) Kepala Kelurahan Rampal Celaket. 

4) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rampal Celaket. 

5) Ketua Tim Teknis Kelurahan Rampal Celaket. 

6) Ketua RW Se-Kelurahan Rampal Celaket (3 RW). 

7) 3 (tiga) Orang Masyarakat dalam wilayah kelurahan Rampal Celaket. 

 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan 

Klojen Kota Malang 

 

6. Tehnik analisis 

Dalam melakukan analisa data ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu 

mengumpul data kemudian dilakukan analisis secara kritis, Karena proses menganalisis data baik 

data primer maupun data sekunder merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, yang 
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bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian. Data yang terkumpul akan membantu dalam 

memahami dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


