
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya terarah dan terpadu serta

berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat

dalam rangka menunjang pencapaian masyarakat adil dan makmur dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya pemerintah harus

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya

prakarsa dan kreatifitas lokal. Pembangunan juga merupakan upaya untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilaksanakan secara berencana dan

menyeluruh yang meliputi semua segi kehidupan.

Manajemen pembangunan Indonesia mengikuti pola teori manajemen

modern. Dalam teori manajemen modern ada tiga kegiatan besar dalam

pembangunan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan

pengawasan1. Kegiatan awal dari pembangunan adalah perencanaan,

perencanaan pembangunan di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup

panjang. Praktek perencanaan pembangunan yang sebenarnya yaitu sebagai

usaha yang sistematis untuk memilih alternatif yang dapat ditempuh guna

1 Dawam, Rahardjo. Wawasan dan Misi Pembangunan abad 21, PT Intermasa Jakarta, 1997,
hal 31
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mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

yang realistis dan rasional.

Meski demikian, muncul beberapa permasalahan yang nampaknya perlu

mendapat perhatian, salah satunya adalah konsistensi acuan pembangunan

yang musti dilaksanakan termasuk didalamnya konsep perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan partisipatif yang telah dikampanyekan tetapi

ternyata belum sepenuhnya dilakukan. Program ini sebenarnya akan menjadi

sangat strategis apabila dilaksanakan dengan tepat tetapi akan menjadi sangat

tragis manakala kerangka ini hanya sebagai lips service untuk menunjukkan

bahwa pemerintah daerah sudah aspiratif bahkan membangun berdasarkan

kerangka kebutuhan nyata rakyatnya.

Oleh karenanya aspek pelibatan masyarakat dan manajemen sangat

relevan dalam kaitan ini menyangkut perencanaan. Perecanaan ini menyatakan

tujuan organisasi dan menentukan prosedur terbaik untuk mencapainya,

dimana suatu proses keputusan rasional dalam alokasi sumber dana untuk

mencapai tujuan tertentu mengacu pada masa lalu dan kondisi sekarang untuk

untuk melangkah dimasa yang akan datang.2

Hal ini terkait dengan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa perencanaan

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Musyawarah Rencana Pembangunan

2 Halim, Abdul dan Bambang Suparmo. 2000. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta; BPFE.
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(Musrenbang) dilakukan untuk menjaring aspirasi dalam proses pembangunan

di daerah masing-masing. Dalam hal ini juga dijelaskan dalam UU no 32 tahun

2004 tentang perencanaan pembangunan daerah, dimana hal ini bertujuan

untuk meningkatkan kualitas daerah. Sehingga dapat memajukan kesejahteraan

rakyat banyak demi meningkatkan kualitas dan potensi daerah.

Jadi perencanaan merupakan suatu proses yang sangat bermanfaat

karena dapat membantu dalam mengelola kehidupan masyarakat kearah yang

lebih baik. Menganai pengelompokan perencanaan pembangunan di Negara

Indonesia dapat didefinisikan dengan berdasarkan ruang lingkupnya sebagai

berikut:3

1. Perencanaan makro, adalah perencanaan pembangunan nasional dalam
skala makro atau menyeluruh.

2. Perencanaan sektoral, menampung kegiatan-kegiatan yang menunjang
pencapaian suatu kelompok tujuan atau sasaran tertentu yang telah
ditetapkan.

3. Perencanaan regional, menitikberatkan pada aspek lokasi dimana
kegiatan dilakukan.

Pengelompokkan lain yang berdasarkan dimensi pendekatan adalah,

perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning), dan perencanaan dari

atas ke bawah (top-down planning). Secara operasional pendekatan

perencanaan pembangunan dapat ditempuh dengan memanfaatkan forum-

forum berjenjang dari bawah ke atas misalnya musyawarah pembangunan

desa/kelurahan, musyawarah pembangunan kecamatan. Dengan melalui atau

memanfaatkan forum-forum tersebut maka masyarakat dapat menyampaikan

usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan melalui lembaga yang

3 Tjokroamidjojo, Bintoro, 1999, Perencanaan Pembangunan,  Gunung Agung, Jakarta,: 222
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mewakili masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulannya pada aparat

pemerintah sehingga aparat mengetahui apa saja yang menjadi keinginan

masyarakat dalam hasil pembangunan.

Oleh karena itu, menjadikan penting musyawarah rencana pembangunan di

kelurahan sebagai forum musyawarah tahunan kelurahan yang pesertanya

terdiri dari banyak pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi

permasalahan kelurahan dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah

untuk menyepakati rencana tahun anggaran berikutnya. musyawarah rencana

pembangunan di tingkat kelurahan diselenggarakan untuk mensinkronkan

berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah

perencanaan pada tingkat dibawahnya, sehingga menjadi suatu usulan yang

terpadu untuk dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan dan atau dibahas

kembali di tingkat kecamatan, seperti masalah ekonomi, kesehatan, dan jalan.

Musrenbang tingkat kelurahan merupakan ruang terbesar bagi masyarakat

untuk terlibat dibandingkan dengan musyawarah rencana pembangunan

ditingkat-tingkat selanjutnya.

Dengan demikian musyawarah rencana pembangunan tingkat

kelurahan/desa menghasilkan daftar usulan kegiatan pembangunan skala

desa/kelurahan yang sudah dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan,

yaitu alokasi dana desa/kelurahan, swadaya, dan melalui APBD. Dalam

pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan ada lembaga yang dibentuk

atas prakarsa masyarakat serta mewakili masyarakat dalam penyampaian

usulan-usulan sehingga apa yang diinginkan masyarakat dapat terwujud
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terutama dalam perencanaan pembangunan ditingkat kelurahan atau yang lebih

dikenal dengan LPMK.

Maka dengan adanya perencanaan pembangunan terutama dalam

lingkungan kelurahan diperlukan peran LPMK (Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan) dalam membantu menyukseskan pembangunan di

setiap wilayah terutama di tingkat kelurahan. LPMK merupakan lembaga yang

mewakili masyarakat dalam menyampaikan usulan-usulan perencanaan

pembangunan untuk disampaikan pada aparat pemerintah tingkat kelurahan.

Dengan adanya usulan-usulan dari masyarakat pada perencanaan

pembangunan dapat memberikan masukkan untuk bisa lebih memperlancar

dalam proses pembangunan dan dapat memberi hasil yang maksimal. LPMK

sendiri adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat

sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan

mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan4.

Dari hasil observasi diperoleh data bahwa, ada keterkaitan antara peran

LPMK dengan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari perencanaan

pembangunan di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota

Probolinggo. Karena pembangunan yang ada di lingkungan Kelurahan

Wonoasih sudah dapat dikatakan berhasil walaupun masih belum maksimal

seperti pembangunan saluran air, tebing-tebing pinggir sungai, MCK, bedah

rumah, pembangunan sarana-sarana pendidikan diluar sekolah, dan

pembangunan jalan. Semua ini tidak lepas dari peran LPMK Kelurahan

4 Kepmen Dalam Negeri No.5 tahun 2007 Bab I Pasal I



6

Wonoasih yang sangat aktif dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan

pembangunan. Diharapkan LPMK lebih dapat memberikan motivasi pada

masyarakat agar dapat ikut serta berperan aktif dalam proses pembangunan.

Selain memberi motivasi pada masyarakat LPMK juga mewakili masyarakat

dalam menyampaikan kritik atau saran supaya dengan adanya kritik atau saran

dari masyarakat ini dapat dijadikan evaluasi kinerja aparat pemerintah.

Dari uraian di atas, dapat dilihat kaitan antara Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan dengan partisipasi masyarakat terkait dengan

perencanaan pembangunan adalah: LPMK mempunyai peran sangat besar

yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya mengenai

perencanaan pembangunan dan pemberdayaan. Karena LPMK merupakan

lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat  sesuai dengan kebutuhan

dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan

masyarakat5. Selain itu lembaga ini merupakan lembaga yang ditetapkan

peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan6

Namun dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat terhadap

pembangunan masih mengalami berbagai kendala. Dengan demikian, penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Strategi Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kelurahan Wonoasih

Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo”.

5 ibid
6 Undang-undang otonomi daerah no.32 tahun 2004 pasal 211
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

(LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap

pembangunan di Kelurahan Wonoasih?

2. Hambatan-Hambatan apa saja yang dihadapi LPMK dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di

Kelurahan Wonoasih ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan strategi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

terhadap pembangunan di Kelurahan Wonoasih.

2. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi LPMK

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.

b. Mendapat informasi tentang sejauh mana strategi LPMK dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c. Sebagai bahan referensi mahasiswa FISIP khususnya mahasiswa ilmu

pemerintahan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan sumbangan

pemikiran baru bagi LPMK yang berguna dalam membantu dan
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mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan

Wonoasih.

E. Definisi Konseptual

Definisi  konseptual adalah menguraikan tentang beberapa istilah atau

konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan. Untuk itu dalam rangka

memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan ini, maka perlu

dilakukan penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan

dengan upaya untuk menyeragamkan pemahaman terhadap pokok pembahasan

dengan maksud untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan pemahaman

terhadap pengertian masing-masing konsep yang terkandung dalam pengertian

tersebut, sehingga mempermudah dalam penelitian:

1. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun

waktu tertentu. Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip

pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki

taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Srategi adalah rencana yang

disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi

dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan

utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.7.

7 Glueck, F. William dan Laurence, 2001, Manajemen Strategis dan Kebijakan Pemerintah,
Jakarta, Erlangga, hal. 61
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2. LPMK

Menurut Undang-undang otonomi daerah no.32 tahun 2004 pasal 211,

dinyatakan bahwa LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah

desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.8 Sedangkan menurut

Keputusan Menteri Dalam Negeri no 5 tahun 2007, dinyatakan bahwa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. LPMK sebagai

perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, atau saran

terhadap aparat pemerintah kelurahan. Serta berperan sebagai motivasi kepada

masyarakat agar dapat ikut serta proses pembangunan di wilayahnya.9

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dalam teori demokrasi

selain persamaan dalam pemilihan urnum, keterlibatan dalam proses

pengambilan kebijakan, persamaan hak pilih bagi semua orang dewasa.10 Hal

ini sejalan dengan konsep governance yang memberikan kesempatan kepada

stakeholder lain di luar pemerintah untuk terlibat dalam proses perumusan

kebijakan publik.

8 Undang-undang otonomi daerah no.32 tahun 2004 pasal 211
9 Keputusan Menteri Dalam Negeri no 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan
10 Held dalam Amallnda Savirani, Anggaran Partisiparif dan Demokrasi Deliberatif dalam
Wahyu W. Basjir. Keindahan yang Menipu; Partisipasi Mtesyarakat dalam Penganggaran
Daerah di Indonesia, 2006 Hlm: 17
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4. Pembangunan

Soul M Kattz memberikan pengertian tentang pembangunan,

yakni:”pembangunan adalah perubahan yang berencana dari situasi yang satu

ke situasi yang lainnya yang lebih tinggi”11. Artinya pembangunan adalah

suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir.

F. Definisi Operasional

Dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan beberapa indikator-indikator dari

strategi LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap

pembangunan di Kelurahan Wonoasih:

1. LPMK sebagai fasilitator bagi masyarakat antara lain:

a. Membantu masyarakat dalam membuat penyusunan jadwal rencana

pembangunan.

b. Penampung usulan-usulan masyarakat mengenai rencana

pembangunan kelurahan.

2. LPMK sebagai Mediator

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana

pembangunan.

b. Menyampaikan saran dan usulan masyarakat kepada pemerintah

kelurahan.

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

3. LPMK sebagai motivator

11 Soul M. Kattz, terjemahan Tjahya Supriatna, 2000. Organisasi dan Koordinasi
Pembangunan, Jakarta.
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a. Memberikan pengarahan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam

pembangunan kelurahan.

b. Memantau pelaksanaan musyawarah.

c. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. LPMK sebagai dinamisator

a. Memberi dorongan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat

terlibat dalam pembangunan.

b. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menunjukkan

kemampuannya sehingga dapat mengembangkan potensi SDM.

c. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

G. Metode Penelitian

Metode ialah prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai

langkah-langkah sistematis, dalam hal ini metode penelitin ialah suatu

pengkajian tentang peraturan-peraturan suatu metode dalam penelitian12.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan jenis penelitian deskriptif.

Menurut Sanapiah faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian

taksomonik yang dimaksudkan untuk mengekplorasi dan klasifikasi mengenai

suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah

variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti13.

12 Husaini, Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara Jakarta, 2004
13 Sanapiah, Faisal. Format-format Penelitian Sosial Cetakan keenam, PT.Raja Grafindo
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2. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk

memperoleh informasi dan data adalah di Kelurahan Wonoasih Kecamatan

Wonoasih Kota Probolinggo.

3. Subyek Penelitian

Peneliti telah menetapkan para informan penelitian secara puposive

sampling yaitu memilih informan yang dianggap memahami permasalahan

yang akan diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data.

orang-orang yang mempunyai pengaruh atau yang berperan terhadap

pemberdayaan di tingkat kelurahan terutama Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan. Maka dalam penelitian ini subyek adalah:

a. Pengurus LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)

Kelurahan Wonoasih sejumlah 2 orang, yaitu: Ketua LPMK Kelurahan

Wonoasih dan wakilnya.

b. Masyarakat (Karang Taruna, tokoh masyarakat, RT/RW) sebagai

pemberi usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan tingkat

kelurahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan, yang ada hubungan antara metode

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin di pecahkan. Untuk

mengumpulkan data diperlukan instrument atau alat, dalam penelitian ini

Persada, Jakarta, 2003, hal 107
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peneliti menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan

observasi, interview dan dokumentasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik

fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang lebih luas

observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung14. Dengan

menggunakan metode ini dapat memberi infomasi kepada peneliti

mengenai fakta yang terjadi pada sebuah instansi dalam menjalankan

aktifitasnya atau kinerjanya yang kemudian melakukan pencatatan

mengenai fakta tersebut.

b. Metode Interview

Interview atau yang sering juga disebut dengan wawancara atau

kuisioner lisan merupakan teknik dengan melakukan tanya jawab secara

langsung terkait pokok permasalahan terhadap objek penelitian.

Wawancara dipergunakan agar memudahkan peneliti  dalam

mendapatkan data atau informasi yang akurat dengan didasarkan pada

permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti dalam

memperoleh data langsung pada sumber informasi atau responden yang

bersangkutan untuk memperoleh kejelasan mengenai strategi Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kelurahan Wonoasih

14 Sutrisno, Hadi. Metodologi Research , Pustaka Pelajar, 2000
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serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi LPMK dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

c. Dokumentasi

Teknik atau cara dengan dokumentasi adalah yang diperoleh dari

dokumen-dokumen seperti buku, peraturan-peraturan, Koran, dan arsip-

arsip yang tentunya masih sangat erat kaitannya dengan topik penelitian.

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang tertulis.

Seperti catatan, arsip-arsip atau dokumen dan bahan-bahan yang ada

kaitannya dengan obyek penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh

Winarno Surachmad, dokumentasi sebagai mana laporan tertulis dari

suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran

terhadap peristiwa itu dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan

atau meneruskan keterangan-keterangan mengenai peristiwa tersebut15.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk

yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan16. Analisa data yang

dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah kualitatif. Dari penelitian

ini maka data akan dianalisa dengan menggambarkan keadaan obyek

berdasarkan data obyektif, sehingga data-data yang ada dapat

disimpulkan setelah analisa. Adapun tahapan dalam menganalisa data

adalah sebagai berikut:

15 Surachmad, Winarno. Dasar-Dasar Teknik Research, PN Balai Cetakan Keenam, 1985 hal
143
16 Lexy, Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, Pusda Karya Bandung, 1999, hal 112
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a. Pengumpulan data, dengan cara mengedit data, yaitu

memeriksa data yang terkumpul berkenaan dengan

kelengkapan-kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk

diproses lebih lanjut. Mengkode data, yaitu data yang

terkumpul diberi kode tertentu dan dikelompokan serta

klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul

sesuai dengan sumber data masing-masing.

b. Pengelolaan dan penyajian data dilakukan setelah data

terkumpul diklasifikasikan dengan beberapa kebutuhan,

kemudian dilakukan pengelolaan data dengan cara

mengklasifikasikan dalam bentuk uraian.

c. Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data

diolah maka diambil alternatif yang terbaik atau dijadikan

bahan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian proses analisis data dimulai dengan menelaah

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian

dilakukan reduksi data (menformulasikan teori ke dalam seperangkat

konsep) yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti dalam

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data dianalisis secara normatif

melalui studi literatur dan hasil analisis bersifat kualitatif dalam bentuk

deskripsi atau uraian. 17

17 Ibid


