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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi sebuah narasi penting 

terhadap perkembangan  pola fikir manusia yang hidup dikisaran arus globalisasi 

dan modernisasi telah merubah paradigma berfikir manusia untuk meningkatkan 

capabilitas diri (self capabilty) guna membendung tantangan-tantangan di 

kemudian hari. Pada tatanan kepemerintahan suatu negara, pemerintah sebagai 

pengambil kebijakan di tuntut melakukan terobosan  pembangunan yang mampu 

mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat di wilayahnya. 

Peningkatan kapasitas diri  dilakukan oleh elite sebagai pemangku kebijakan 

dan masyarakat sebagai objek pembangunan diharapkan terjadinya keseimbangan 

dan kesepahaman antara kedua pemangku kepentingan tersebut. Artinya 

pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah harus benar-benar mengetahui 

dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat begitu pula sebaliknya 

masyarakat harus mampu menterjemahkan kebijakan pemerintah dengan cara 

melibatkan diri pada setiap kegiatan pembangunan dan lainnya yang berkaitan 

dengan hajat hidup orang banyak. 

Perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat harus 

mempunyai karakteristik bottom-up.  Demikian halnya dengan proses 

pengambilan keputusan. Karena memiliki kebebasan untuk memutuskan 

pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Hal ini selaras dengan apa yang 

diungkapkan oleh Korten  bahwa proses pembuatan keputusan harus 



2 

 

dikembalikan kepada rakyat, yang mempunyai  kapasitas maupun hak untuk 

memasukkan ke dalam proses pengambilan kebijakan segala kekayaan dan 

kebutuhannya. Pemerintah (birokrasi) dalam hal ini berperan sebagai fasilitator 

yang bersifat pro-aktif, dengan cara terjun dan berdialog langsung dengan 

masyarakat1.  

Falsafah pembangunan top- down sudah seharunya di tinggalkan, sebab 

konsep demikian hanyalah sebuah utopia pembangunan yang meletakkan 

pemerintah sebagai “maha mengetahui” kebutuhan dan kondisi masyarakat aras 

bawah. Sudah saatnya masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembangunan. 

Sebagai perwujudan dari pembangunan maka Bank dunia memperkenalkan 

konsep good governance  pada tahun 1989 yang mana doktrin ini muncul sebagai 

hasil identifikasi konsep poor governance sebagai penyebab utama ketertinggalan 

pembangunan di Afrika. Menurut doktrin baru pembangunan ini , demokrasi tidak 

hanya di kehendaki dari prespektif hak asasi manusia, tetapi dibutuhkan sebagai 

syarat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan2. 

Dengan demikian, dapat di pahami bahwa konsep pembangunan yang 

berpangku pada good governance adalah solusi atas kegagalan yang oleh bank 

dunia di katakan sebagai kegagalan pembangunan masa lalu. Namun konsep 

tersebut dapat di jalankan jika negara bersangkutan dapat pula menerapkan 

                                                        
1 http.//www.placids.or.id/analisis-kebijakan/partisipasi-dalam-pembangunan-infrastruktur-
daerah.html 

2 Abrahamsen, Rita, dalam Heru Prasetya (terjemah) Sudut Gelap Kemajuan, Jogjakarta, Lafadl 
Pustaka, 2004, hlm. 47 
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demokrasi sebagai sistimnya. Sebab, good governance hanya dapat dilakukan di 

negara yang menerapkan sistem demokrasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

demokrasi. 

Oleh karena itu, sebagai bagian dari prinsip good governance, partisipasi 

dinilai sebagai pendekatan pembangunan yang paling efektif agar mencapai hasil 

pembangunan berkelanjutan. 

Pretty dan guijt dalam Britha Mikkelsen menjelaskan implikasi praktis dalam 

pendekatan ini: 

“Pendekatan pembanguan partisipatoris harus dimulai dengan orang-orang 
yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. 
Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan mereka, dan memeberikan sarana yang perlu bagi mereka 
supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam 
seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan. 
Ringkasnya diperlukan suatu paradigma baru3 

 

Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat konteks Indonesia 

mengikuti pola teori manajemen modern. Dimana teori manajemen modern 

memeiliki tiga kegiatan besar yakni, perencananaan, pelaksanaan, serta 

pemantauan dan pengawasan4. 

Berangkat dari gambaran umum teori manajemen pembangunan dan konsep 

good governance di ranah demokrasi diatas, maka dalam konteks Indonesia, 

sebagai bentuk aplikasi dan akomodasi tuntutan pemerataan pembangunan, serta 

pembukaan ruang partisipasi masyarakat,  demokrasi-reformasi pasca orde baru 

                                                        
3 Mikkelsen, Britha, Metode Penelitian Parisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Matheos 
Nalle (terjemah), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm.63 

4 Raharjo, Dawam, Wawasan dan Misi Pembangunan Abad 21, Jakarta, PT Internusa,1997,hlm.31 
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muncul produk Undang-Undang sebagai pendukung pemerataan pemebangunan 

diantaranya adalah UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU  No 1 

tahun 2004  tentang Perbendaharaan Negara, UU No  25 tahun 2004 tentang 

Sistem pembangunan Nasional sampai pada UU Otonomi Daerah No 32 tahun 

2004 perubahan atas UU No 22 tahun 1999 yang bertujuan agar daerah dapat 

mengatur dirinya sendiri demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya serta 

Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Dengan demikian era reformasi yang mengusung desentralisasi membuka 

peluang masyarakat kelurahan untuk mengelola daerahnya sesusai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dalam proses kebijakan publik peran serta 

warga masyarakat merupakan poin penting yang perlu diwujudkan 

Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan  tersebut berdampak pada 

apa yang sebenarnya telah dilakukan Pemerintah Kota Malang. Dengan tujuan 

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dengan melibatkan partisipasipasi 

masyarakat, pemerintah Kota Malang melakukan sebuah breaktrough (terobosan) 

pembangunan 

Terobosan dimaksud adalah pemerintah Kota Malang melakukan sebuah 

kebijakan guna mendukung keberadaan Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat  (BKBPM)  berupa program dana hibah 500  juta 

pertahun kepada masyarakat kelurahan di setiap kelurahan se-Kota Malang 

melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). 

Dana hibah merupakan program inovasi dari Pemerintahan Kota Malang, 

pemberian dana hibah diberikan kepada masyarakat kelurahan melalui Lembaga 
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Permasyarakatan kelurahan (LPMK) se-Kota Malang yang diberikan secara 

bertahap yakni tahap pertama dan tahap kedua dengan masing sebesar 250 juta . 

Pemberian dana hibah ini dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan di 

Kota Malang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kota Malang berupa kegitan fisik dan non fisik. Dalam penggunaan dana 

hibah untuk membiayai kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efektif, 

efisien, emkonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan 

dan kewajaran serta manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada 

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat Kelurahan melalui LPMK Tahun 

2010. 

Secara garis besar sebagaimana termaktub dalam peraturan Walikota nomor 

10 tahun 2010 tujuan dari pada program dana hibah adalah agar supaya 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk memilih jenis-jenis 

kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat serta 

serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian 

pembangunan yang kemudian pemeliharaan hasil pembangunan oleh masyarakat 

sendiri.  

Berpedoman pada tujuan danah hibah dalam peraturan walikota Malang 

tersebut, jelas sekali bahwa pemerintah Kota Malang memiliki good will 

membangun Kota Malang dengan dimulai dari masyarakat, dalam hal ini 
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masyarakat kelurahan diberikan peranan untuk memilih jenis-jenis kegiatan yang 

perlu dibangun (fisik dn non fisik) di kelurahan masing-masing mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada pemeliharaan hasil dari 

pembangunan itu sendiri. 

Adapun permasalahan pokok yang kemudian oleh penulis beranggapan dapat 

mereduksi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danah hibah daerah kota 

malang yakni mekanisme pengelolaan. Artinya bahwa apakah mekanisme 

pengelolaan dana hibah tersebut benar-benar menberikan ruang berpartisipasi 

masyarakat sebagaimana tertuang dalam peraturan walikota ataupun sebaliknya 

peraturan yang bunyi begitu indah serta jelas akan makna partisipasi itu dihalangi 

oleh sistem atau mekanisme kerja dari pada pengelolaan dana hibah. 

Sehingga argument yang di bangun dalan penelitian ini penulis berusaha 

mencoba mendeskripsikan keterkaitan antara mekanisme normative dalam 

pelaksanaan dan/pengelolaan danah hibah terkait dengan  partisipasi masyarakat. 

Artinya fokus penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan model atau tipologi 

partisipasi masyarakat kota malang terhadap kebijakan danah hibah pemerintah 

Kota Malang. 

Inilah kemudian akan menjawab realitas model partisipasi selama ini yang di 

anggap sebagai partisipasi semu atau partisipasi formalitas yang dibuat oleh elit 

hanya untuk sekedar alat pelengkap bagi keterwakilan rakyat. 

Berdasarkan latar belakang yang termuat diatas, maka penulis mementukan 

sebuah penelitian yang diberi judul;  
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“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  PENGELOLAAN DANA 

HIBAH KOTA MALANG” (Studi di Kelurahan Lowokwaru) 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan dan penjelasan diatas dapat diambil sebuah 

rumusan masalah yang akan menjadi point pokok penyusunan penelitian ini 

yakni; 

a. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana hibah Kota Malang? 

b. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana hibah daerah 

kota malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitiannya adalah secara umum untuk mengetahui 

mekanisme dana hibah serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana 

hibah Kota Malang  

D. Manfaat Penelitian 

I. Secara Akademis 

a. Secara akademik, Menjadi referensi bagi mahasiswa Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Sebagai salah satu prasyarat Peneliti dalam menempuh  program S1 

di Universitas Muhammadiyah Malang dan mendapatkan gelar 

Sarjana Ilmu Politik. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharap mampu menjawab ; 
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a. Bentuk pembangunan partisipatoris masyarakat  yang selama ini 

dianggap partisipasi hanya sebuah slogan tanpa makna yang nyata, 

seolah-olah partisipasi asli datang dari inisiatif masyarakat sendiri. 

b. Berkaitan dengan latar belakang permasalahan penelitian ini, maka 

diharapkan pula dapat menjelaskan apakah mekanisme/cara dalam 

pengelolaan dana hibah daerah Kota Malang benar-benar memberikan 

ruang partisipasi  bagi masyarakat atau sebaliknya akibat dari 

mekanisme yang ada dalam petunjuk Tekhnis Opersional (PTO) dapat 

mereduksi tingkat partisipasi masyarakat Kota Malang mengenai dana 

hibah ini. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual besandar pada tema penelitian, maka dapat di temukan 

konsep yang perlu didefinisikan dengan tujuan agar peneliti dan pembaca 

memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman. Sehimgga dengan memperhatikan 

tema dan latar belakang permasalahan maka penulis memberikan definisi 

konseptual sebagai berikut; 

a. Partisipasi masyarakat  

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu 

kegiatan5. Maka dapat di pahami bahwa partisipasi masyaraka 

merupakan peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam  

pengelolaan dana hibah daerah sesuai dengan mekanisme kerja yang 

                                                        
5 Ishomuddin, Diskursus dan Pembangunan, Penerbit UMM, 2001, hlm.165 
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tertuang dalam Petunjuk tekhnik  Operasional sebagai penjabaran dari 

Perwali No 10/2010 

b. Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah 

Mekanisme merupakan alur tentang bagaimana system itu 

dilaksanakan.Dengan demikian, mekanisme pengelolaan danah hibah 

kota malang adalah alur atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan 

dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Sehingga dalam hal ini sesuai 

dengan blue print pemerintah Kota Malang yakni Perwali No 10 tahun 

2010 dan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) 

a. Dana Hibah 

Dana hibah adalah pemberian  pihak lain terhadap pemerintah atau 

lembaga. Sedangkan dana hibah Kota Malang adalah penerimaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang berasal dari pemerintah Kota Malang 

dalam bentuk uang yang tidak perlu dibayar kembali6. 

F. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan salah satu langkah penting untuk membantu 

peneliti dalam mengukur dan mengetahui variable-variabel yang akan di teliti. 

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah; 

1. Mekanisme pengelolaan dana hibah daerah Kota Malang 

a. Alur kerja/ tahapan dalam pengelolaan dana hibah 

b. Bentuk pengelolaan dana hibah daerah Kota Malang 

                                                        
6 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 pasal 1 ayat 13 tentang Pedoman Penggunaan 
Dana Hibah kepada Masyarakat Kelurahan Melalui LPMK 
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2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana hibah daerah Kota Malang 

a. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana hibah daerah 

Kota Malang 

c. Tingkatan keterlibatan  masyarakat dalam pengelolaan dana hibah 

daerah Kota Malang 

G. Metode Penelitian 

I. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Artinya penulis semata-mata berusaha untuk memberikan gambaran atau 

mendiskripsikan keadaan obyek atau permasalahan tanpa ada maksud membuat 

kesimpulan atau generalisasi7. 

Dengan demikian peneliti berupaya menggali data kemudian mendiskripsikan 

secara tepat mengenai sifat, keadaan atau hubungan tertentu dalam masyarakat 

mengenai pernyataan sosial sesuai dengan variabel dalam indikator yang 

berkenaan dengan penelitian ini. 

2.Subyek penelitian 

 Subyek penelitian adalah seorang atau atau lebih yang dipilih dengan sengaja 

sehingga nara sumber data dapat terkumpul, karena dianggap menguasai bidang 

yang berhubungan dengan sasaran penelitian8 

Dengan demikian Subyek Penelitian ini adalah 

a. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 

                                                        
7Poerwanti, Endang, Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah, UMM Press, 1998, hlm.27 

8 Suharsimi, Arkinto, Prosedur Penelitian, Jakarta Rineka Cipta, 2002, hlm.138 



11 

 

b. Kepala Kelurahan Lowokwaru 

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan (LPMK) 

Lowokwaru 

d. Ketua Tim Teknis Kelurahan Lowokwaru 

e. Ketua RW se- Kelurahan Lowokwaru (3 RW) 

f. 3 (tiga) Orang masyarakat dalam wilayah kelurahan Lowokwaru 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah kelurahan Lowokwaru 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.  

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari 

ssumbernya9.  Sedangkan menurut Lexy Moleong data primer adalah  kata-kata, 

serta tindakan obyek yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data 

yang utama ataupun primer. Sumber data utama di dapat melalui tape, 

pengambilan foto, atau film. Sumber data yang peneliti gunakan adalah berupa 

kata-kata yang peneliti peroleh dari sumber informan yang peneliti interview10. 

Dengan demikian penulis mendapatkan informasi yang lebih lengkap karena 

berhadapan langsung dengan sumber yang tepat dalam memahami terhadap apa 

yang akan diteliti. 

b. Data sekunder 
                                                        
9 Wasito, Hermawan, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, 
hlm.69 

10 Lexy, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002,hlm.112 
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Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain . Jadi 

dalam hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya. Peneliti 

hanya sebagai pemakai data11. 

Sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, 

kita harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari 

berbagai instansi pemerintahan12. 

Dengan demikian dapat di paham bahwa, dalam peneltian ini, penulis hanya 

secara instan memperoleh data-data dari instasi terkait kemudain di olah sesuai 

dengan kebutuhan peneliti sesuai dengan kategori dan variable. 

5. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Metode observasi, yaitu melakukan pengamatan yang dilakukan secara 

langsung terhadap objek penelitian 

b. Metode dokumenter, yaitu  metode yang digunakan dengan mencatat 

dan menganalisa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan masalah 

dan tujuan penelitian ini. 

c. Metode wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan secara 

mendalam kepada informan yang dianggap relevan dengan penelitian 

ini. 

 

 

                                                        
11 Ibid; hlm.69 

12 S, Nasution, Metode Research, Bandung Jemars,1982,hlm.163 
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6. Analisa data 

Dalam melakukan analisa data ini peneliti menggunakan analisa data 

kualitatif yaitu mengumpul data kemudian dilakukan analisis secara kritis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data, yaitu proses analisis yang mempertegas dan 

mempertajam suatu data yang terkumpul sesuai dengan tujuan 

penelitian 

b. Display data, yaitu suatu rakitan organisasi, informasi yang 

memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan berkaitan dengan 

kedalaman tabel sesuai dengan data yang diperoleh 

c. Menarik Kesimpulan, yaitu menarik sebuah kesimpulan terhadap data-

data yang terkumpul sehingga dapat menjawab penelitian yang 

dimaksud oleh peneliti 

 

 

 

 

 

 

 


