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ABSTRAK 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu lembaga 

kemasyarakatan yang membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal 

pembangunan. Pembangunan yang ada di Kelurahan Melayu Kota Piring belum 

sepenuhnya berhasil bila tidak di dukung oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya 

LPM di Kelurahan Melayu Kota Piring diharapkan dapat membantu jalannya 

pembangunan di kelurahan tersebut. 

Dengan dilakukannya penelitian mengenai peranan LPM dalam 

penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Melayu Kota Piring diharapkan dapat 

melihat sejauh mana peran yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat dalam upaya menunjang keberhasilan pembangunan di Kelurahan 

Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat digambarkan 

bahwasanya peran LPM Kelurahan Melayu Kota Piring dapat dilihat sebagai 

fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator. Selanjutnya, LPM 

mengkoordinasikan perencanaan lembaga kemayarakatan yang ada di kelurahan, 

perencanaan kegiatan pembangunan secara pastisipatif dan terpadu, serta 

penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan. 

Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan haruslah pembangunan yang 

partisipatif. Oleh karena itu, penulis berharap agar LPM Kelurahan Melayu Kota 

Piring mampu meningkatkan usulan-usulan program pembangunan di Kelurahan. 

Sehingga pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. 

 

 

Kata kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan 
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ABSTRACT 

 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) is a social body that help the 

community and the government in the development process. The existing 

development in Melayu Village Kota Piring will not be fully successful if not 

supported by the surrounding community. The existence of LPM is expected to help 

the development process in the village. This study was conducted to see how far the 

role of LPM in supporting the development success in Melayu village Kota Piring 

Sub-district Tanjungpinang Timur. 

The result showed that the role of LPM Melayu village Kota Piring 

determined as a facilitator, mediator, motivator and a dynamist. Furthermore, LPM 

coordinated the institution’s planning itself, the development performance planning 

integratedly and participatory and exploring and utilizing institution resource as 

well in order to develop the village. 

The development that performed in a village should be a participatory 

development. Therefore, we expect LPM Melayu village Kota Piring to improve 

development programme that proposed to the sub-district level, so the expected 

development will be done properly. 

 

 

Keyword: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, development 
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A. LATAR BELAKANG 

  Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. 

Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan 

terbentuk lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam 

proses kehidupan suatu kelompok sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan 

suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola 

guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana lembaga 

kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang 

terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

  Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayakan mempunyai dua makna, 

yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi 

tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di 

segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela 

dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. Tercapainya 

keberhasilan pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan maka segala program 

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan 

masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam 

rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan 

memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah 

mereka. 

  Keberhasilan pembangunan di tingkat kelurahan tidak lepas dari adanya 

dukungan berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga kelurahan. Lembaga 
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pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah kelurahan 

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu 

menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. 

  Tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program 

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan 

masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam 

rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan 

memanfaatkan dan manilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah 

mereka. 

  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM 

adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah 

Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat dibidang pembangunan. Kedudukan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan 

secara organisasi berdiri sendiri dan berkedudukan di desa atau kelurahan. 

  Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa LPM adalah sebagai mitra 

kerja pemerintah bahkan lebih luas segala lapisan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan semangat otonomi daerah 

maka peranan kelurahan sangat besar artinya karena ujung tombak pembangunan 

lebih banyak berada di kelurahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan 12 PP 

nomor 73 Tahun 2005 menyebutkan Lembaga Kemasyarakatan (LPM) mempunyai 

tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, 
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sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Lembaga 

Kemasyarakatan mempunyai fungsi: 

a) Penampungan aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. 

b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam 

rangka NKRI. 

c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada 

masyarakat. 

d) Penyusun rencana, pelaksana dan pengembangan hasil-hasil pembangunan 

secara partisipatif. 

e) Penggerak prakarsa dan partisipasi serta gotong royong masyarakat. 

f) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta 

keserasian lingkungan hidup. 

g) Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat 

terlarang (narkoba bagi remaja). 

h) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 

i) Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat. 

j) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah 

desa/kelurahan dan masyarakat. 

 Jadi tugas LPM juga sangat berat maka dalam rangka dapat memperdayakan 

masyarakat sesuai dengan ketentuan di atas maka perlu diadakan pelatihan dan 

penyusunan program kerja bagi anggota LPM terlebih dahulu sesuai dengan 

bidang/seksinya masing-masing, artinya diperlukan pemberdayaan secara internal 
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terlebih dahulu sebelum LPM tersebut dapat memperdayakan masyarakat secara 

eksternal. 

  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melayu Kota Piring 

merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang membantu masyarakat dan 

pemerintah dalam hal pembangunan. Pembangunan yang ada di kelurahan melayu 

kota piring belum sepenuhnya berhasil bila tidak di dukung oleh masyarakat sekitar. 

Dengan adanya LPM di Kelurahan Melayu Kota Piring diharapkan dapat 

membantu jalannya pembangunan di kelurahan tersebut. Namun LPM tidak 

sepenuhnya berjalan dengan lancer. 

  Kendala dalam LPM melaksanakan fungsinya dengan baik sangat banyak, 

seperti kurangnya pendanaan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan sebagainya. 

Dari informasi yang penulis dapat di lapangan, LPM Melayu Kota Piring belum 

berjalan sesuai peranannya. Dari hasil wawancara lapagan yang penulis peroleh 

adalah bahwasanya pada tahun 2015 belum ada program dari LPM Melayu Kota 

Piring yang mengenai pembangunan. Hanya ada satu program kegiatan senam 

bersama yang digagas oleh LPM. Sementara itu, dalam hal musrenbang dan 

pembangunan belum ada program dan usulan yang diberikan LPM kepada 

kelurahan Melayu Kota Piring. Hal ini menarik penulis untuk menggali lebih jauh 

mengenai peranan LPM Melayu Kota Piring. 

  LPM harusnya dapat merancang dan merencanakan program pembangunan 

yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi 

masyarakat diharapkan akan tumbuh rasa tanggung jawab sehingga masyarakat 

tidak hanya berperan sebagai penikmat, tetapi pelaku dan pelaksana pembangunan. 
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Karena masyarakat sendirilah yang mengetahui permasalahan, potensi, dan 

kebutuhan yang ada didaerahnya. 

  Dari fenomena diatas, dapat kita lihat gejala-gejala sebagai berikut: 

1. LPM di kelurahan Melayu Kota Piring masih kurang dalam pelaksanaan 

kegiatan dan program yang dilakukan untuk measyarakat. 

2. Tidak adanya anggaran yang jelas baik dari APBN maupun APBD dalam 

menunjang program-program LPM sehingga dalam aktifitasnya LPM 

Kelurahan Melayu Kota Piring belum maksimal dalam menjalankan 

program-progamnya. 

3. Selanjutnya banyak lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh LPM 

Kelurahan Melayu Kota Piring terutama yang sifatnya internal seperti 

kurangnya kerja sama antar anggota.  

 Terkait dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan judul “Peranan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Tahun 2015 

(Studi Kasus Di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur 

Kota Tanjungpinang).” 

 

B. KERANGKA TEORI 

1. Pemberdayaan Masyarakat 

 Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas 

ketidakberdayaan (disempowerment). Mereka yang tidak berdaya jelas adalah pihak 

yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka yang tidak berdaya adalah 
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mereka yang kehilangan kekuatannya. Secara lebih lengkap suatu pemberdayaan 

memiliki maksud untuk:  

a. Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu usaha 

untuk mentranspormasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan 

masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka. 

b. Pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan 

perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan 

masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai pengendali 

yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisifasi rakyat (Pambudi, 

2003: 54-58). 

 Sementara itu, masyarakat menurut Koentjaraningrat (2002:144) 

menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul 

atau saling berinteraksi. Ditambahkan oleh Parson (Sunarto, 2000:56) bahwa 

masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (self subsistent), melebihi 

masa hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta 

melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. 

 Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang 

tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat. 

 Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005: 136) Pemberdayaan masyarakat 

merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang 
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memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan 

kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan 

masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana 

anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok  formal maupun informal untuk 

berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. 

Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses. 

 Mengacu pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam penelitian ini 

pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga 

masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan 

pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan 

perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang 

diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut 

dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi 

melalui berbagai aktivitas. 

2. Peranan 

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang 

menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau 

peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu 

pengantar (2012: 212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.  
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 Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung 

pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan 

tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. 

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola 

pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan 

oleh masyarakat kepadanya. 

 Menurut Sulistiyani (2005: 10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa 

suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang 

mudah dikenal. Selanjutnya menurut Sulistiyani (2005: 17) dalam bahasa 

organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan 

dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas 

suatu pekerjaan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban 

dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. 

Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian 

tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya. 

 Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan 

karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. 

Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan 

harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja 

tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk 
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berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan 

mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada 

hakekatnya tidak ada perbedaan (Miftah Thoha 2012: 10). 

 Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal 

yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal 

ada empat meliputi:  

1) Cara (usage), lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam 

masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan 

hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu 

yang dihubunginya.  

2) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam 

bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai 

perbuatan tersebut.  

3) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari 

kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara 

sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-

anggotanya.  

4) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat 

integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan 
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kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono 

Soekanto (2012:174).  

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.  

 Menurut Soerjono Soekanto (2009 : 212), “Peranan merupakan aspek 

dinamis dari kedudukan”. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009 : 212) 

menjelaskan : 

“…Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Pembedaan antara kedudukan 

dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak 

dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya”. 

 

 Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan 

adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan 

perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu. 

3. Pembangunan 

 Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu 

menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. 

Ini adaah persoalan yang menyangkut sampai berapa jauh informasi yang kita 

miliki mengenai pembangunan, apabila kita tidak mengerti arti inti dari 

pembangunan itu.  

 Menurut Todaro (2000) bahwa pembangunan merupakan suatu proses 

multideminsiomal yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur 
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sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, diketimpangan pendapatan 

serta pengentasan kemiskinan. 

 Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi pula 

reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial 

dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pembangunan mempunyai tujuan 

meningkatkan sosial ekonomi, pertama-tama mengutamakan peningkatan taraf 

hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok. Disamping itu diutamakan pula adalah 

untuk menghapus kemelaratan khususnya dalam hal kemiskinan, memperluas 

kesempatan kerja dalam menanggulangi pengangguran dan mengurangi 

ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat.  

 Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan 

lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin 

dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi 

hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan 

mengembangkan potensi yang ada. 

 Proses pembangunan tidak terjadi begitu saja, tetapi harus diciptakan 

melalui intervensi pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong 

terciptanya proses pembangunan. dalam pelaksanaan pembangunan ada tiga 

pertanyaan dasar yang perlu dijawab. Pertama, pembangunan perlu diletakkan pada 

arah perubahan struktur. Kedua, pembangunan perlu diletakkan pada arah 

pemberdayaan masyarakat dan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar 

kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. dan 

ketiga, pembangunan perlu diletakkan pada arah koordinasi lintassektor mencakup 
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program pembangunan antarsektor, pembangunan antardaerah, dan pembangunan 

khusus (Sumodiningrat, 2001 13-14). 

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk mengetahui seberapa besar peran lembaga pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan Melayu Kota Piring Kota Tanjungpinang, ada beberapa 

indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan 

peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai 

fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah 

kelurahan. 

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator 

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, 

menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah 

terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro 

Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan 

dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM Sebagai wadah yang dibentuk atas 

prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam 

menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang 

pembangunan maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada 

mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan.  

2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator 

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas 

mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan 

dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan 
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pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM 

Kelurahan Melayu Kota Piring mensosialisaikan hasil rancangan yang akan 

diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah 

warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat. 

3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Sebagai Motivator 

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan 

maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator 

pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat 

maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan 

bahkan ditingkat kabupaten atau kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik 

persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal 

sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan 

untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis. 

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan diri 

sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai 

rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi 

melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun 

fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia 

(Nawawi, Handari; 1988 : 110). 

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, 

akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah 

sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga 
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mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu 

menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. 

Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan 

bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat 

adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak 

sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan 

yang masih kosong harus diisi. 

4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator 

Bahwa dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai 

kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah 

masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan 

aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia 

berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, 

transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas. 

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan 

kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan 

sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut 

menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). 

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan 

penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan 

sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program 
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yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. 

Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk 

pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan indikator dari konsep operasional yang penulis gunakan, maka 

peran lembaga pemberdayaan masyarakat dapat disederhanakan menjadi sebagai 

berikut:  

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator 

Dalam pelaksanaannya LPM berupaya untuk memberikan fasilitasi kepada 

masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan kelembagaan 

dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan dalam 

pelaksanaan program ini yaitu : Fasilitasi Perlombaan Kelurahan, Penyelenggaraan 

Perlombaan Kelurahan, fasilitasi penguatan Kelembagaan dan Pemantau Unit 

Pengaduan Masyarakat, Dukungan Sarana dan Prasarana di Kelurahan. Dari hasil 

wawancara dengan Lurah Melayu Kota Piring, menerangkan bahwa: 

“LPM sebagai mitra kerja Kelurahan ikut turut serta memfasilitasi program-

program Kelurahan. Tidak hanya disitu, LPM juga berperan sebagai 

penghubung antara masyarakat dan Kelurahan.” (Wawancara tanggal 30 

Mei 2016) 

 

Senada dengan hal diatas, Ketua LPM Kelurahan Melayu Kota Piring juga 

menjelaskan: 

“Kami (LPM) berperan sebagai fasilitator, selain mengusulkan 

pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat 

RT dan RW di Kelurahan.” (Wawancara tanggal 3 Juli 2016) 
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Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga 

melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi 

terhadap persoalan yang ada di Kelurahan Melayu Kota Piring. Program prioritas 

yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kelurahan 

dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus dititik 

beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan kelurahan. Peningkatan 

kinerja pembangunan kelurahan harus berorientasi pada penguatan pemerintahan 

kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, pengembangan kapasitas 

keuangan, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 

pembangunan, peningkatan ekonomi, peningkatan usaha pelestarian lingkungan 

untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja, pengembangan dan pengelolaan 

sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 

Selain membuat program kerja yang bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat, LPM sudah seharusnya mampu menjadi fasilitator keinginan 

masyarakat. Agar dapat menjadi fasilitator yang baik ada beberapa indikator yang 

dikaji didalamnya sebagai berikut: 

a. Masyarakat Ikut Berpartisipasi Merencanakan Pembangunan 

Terlibatnya masyarakat dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan 

inilah yang disebut partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

perumusan dan pelaksanaan program membuat masyarakat tidak semata-mata 

berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi sebagai produsen karena telah 

ikut terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya. Hal ini mengakibatkan 

masyarakat akan merasa ikut memiliki program tersebut, sehingga kemudian 
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mempunyai rasa tanggung jawab bagi keberhasilannya, oleh sebab itu masyarakat 

juga lebih memiliki motivasi bagi partisipasi-pastisipasi pada tahap berikutnya. 

Partisipasi masyarakat mencerminkan kehidupan demokratis. Hal ini 

ditandai dengan adanya penentuan kebutuhan dan usaha-usaha pemenuhan 

kebutuhan didasari tanggungjawab. Ciri-ciri berpartisipasi pada masyarakat ini 

dapat dilihat menurut bentuknya yakni iuran uang, barang, pikiran, tenaga, 

keterampilan dan kemakmuran. (Enni, 2012: 145) 

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada tingkat kelurahan 

merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing kelurahan untuk menumbuhkan 

rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di kelurahan mereka demi 

tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik 

maupun bidang ekonomi yang berbentuk bantuan bagi masyarakat yang 

membutuhkan modal usaha. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan di Kelurahan Melayu Kota Piring di benarkan oleh Bapak Iman Gani 

selaku Ketua LPM Kelurahan Melayu Kota Piring. 

“Pada proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, masyarakat 

turut serta berpartisipasi untuk menyampaikan usulan perencanaan 

pembangunan yang diinginkan, dan itu ada prosesnya.” (Wawancara 

tanggal 3 Juli 2016) 

Dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah Kelurahan bersama 

LPM dan Masyarakat ikut serta bersama merumuskan pembangunan apa yang ingin 

dilaksanakan di Kelurahan Melayu Kota Piring. Hal ini kembali ditegaskan oleh 

Ketua LPM Kelurahan Melayu Kota Piring. 

“Iya, LPM tetap ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kelurahan 

Melayu Kota Piring. LPM menerima usulan-usulan dari seluruh RT dan RW 

yang ada di Kelurahan Melayu Kota Piring. Dari usulan-usulan tersebut 
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dipilih yang menjadi usulan prioritas dan kemudian di teruskan dalam 

Musrenbang.” (Wawancara tanggal 3 Juli 2016) 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Iman Gani, dapat dilihat bahwasanya 

dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Melayu Kota Piring, seluruh 

elemen baik itu Kelurahan, LPM maupun masyarakat ikut serta dalam proses 

perencanaan. Senada dengan Ketua LPM, Lurah Melayu Kota Piring juga 

mengatakan: 

“Ya, LPM selalu berpartisipasi dalam memberikan masukan dan usulan 

pembangunan di kelurahan. Yang pastinya, LPM telah lebih dahulu 

menampung seluruh usulan dari masyarakat.” (Wawancara tanggal 22 Juni 

2016) 

 

Selanjutnya penulis juga meminta pernyataan dari Ketua RT 001/002 terkait 

partisipasinya dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Melayu Kota 

Piring. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Iya biasanya setiap tahunnya kami Ketua-ketua RT dan RW di kumpulkan 

dan diminta untuk mengusulkan pembangunan. Dan itu kami manfaatkan 

sebagai proses pengajuan usulan pembangunan di daerah.” (Wawancara 

tanggal 15 Juli 2016) 

 

Dari kutipan wawancara diatas, dapat kita lihat bahwasanya masyarakat  

yang berada di Kelurahan Melayu Kota Piring begitu peduli terhadap pembangunan 

di daerahnya. Hal ini dikarenakan mereka menyadari bahwasanya semua itu demi 

kemajuan daerahnya. Oleh karena itu, mereka setiap tahunnya selalu mengusulkan 

pembangunan di daerah masing-masing melalui RT dan RW. 

Dari pernyataan informan diatas pun jelas dapat kita lihat pernyataan dari 

mereka rata-rata mengungkapkan pernyataan yang positif. Ketua LPM, Lurah dan 

masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pengajuan perencanaan 
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pembangunan karena disebabkan oleh kesadaran mereka sendiri tentang pentingnya 

pembangunan di kelurahannya. 

Ikut merencanakan pembagunan bukan hanya pada bidang fisik tetapi pada 

pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat disampaikan melalui LPM 

Kelurahan Melayu Kota Piring. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk 

menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan LPM Kelurahan 

Melayu Kota Piring. Namun untuk pembangunan di bidang pemberdayaan 

masyarakat, mayarakat Melayu Kota Piring kurang ikut berpartisipasi, dan hal ini 

dijelaskan oleh Ketua LPM Kelurahan Melayu Kota Piring. 

“Masyarakat kebanyakan mengajukan usulan pembangunan di bidang 

infrastruktur, seperti jalan, gedung pertemuan, lapangan olahraga dan 

lainnya. Untuk pembangunan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat 

kurang mengajukan usulan tersebut.” (Wawancara tanggal 3 Juli 2016) 

 

Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa peran LPM 

Kelurahan Melayu Kota Piring dapat dilihat cukup baik dalam hal menjadi 

fasilitator perencanaan pembangunan di Kelurahan Melayu Kota Piring. 

b. Masyarakat Ikut Menentukan Prioritas Usulan Program Pembangunan 

Pada dasarnya setiap orang, maupun masyarakat mengharapkan kondisi 

daerahnya dimasa yang akan datang menjadi daerah yang lebih baik. Bentuk 

kondisi di daerah yang lebih baik tersebut menunjukkan adanya potensi 

pembangunan yang lebih baik. Setiap masyarakat mempunyai peranan penting 

untuk membuat daerahnya menjadi lebih baik dan mampu memberdayakan seluruh 

masyarakatnya. Sumber daya pembangunan merupakan potensi yang dapat 
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dimanfaatkan untuk membuat sebuah daerah semakin lebih baik dalam bidang 

pembangunan. 

Usulan perencanaan pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui RT 

ataupun RW haruslah usulan yang menjadi prioritas demi kelancaran pembangunan 

di daerah. Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan baik di tingkat desa maupun 

Kelurahan Melayu Kota Piring. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang 

ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena 

masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh 

masing-masing kelurahan dan mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini dijelaskan 

oleh Ketua RT 01/02 dalam wawancara sebagai berikut: 

“Kami biasanya mengusulkan program pembangunan yang memang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi program yang memang mendesak 

biasanya harus kita usulkan.” (Wawancara tanggal 15 Juli 2016) 

 

Terkait prioritas pembangunan, hal ini dijelaskan pula oleh Ketua LPM 

Kelurahan Melayu Kota Piring. 

“LPM biasanya menampung usulan program dari Ketua-Ketua RT dan RW. 

Dari usulan-usulan mereka, nanti LPM akan memilih yang lebih prioritas 

kembali, dan itu yang akan di bawa ke musrenbang untuk diusulkan. Terkait 

prioritas, biasanya LPM akan turun mengecek apakah program 

pembangunan yang diusulkan benar-benar dibutuhkan masyarakt dan 

sangat mendesak. Jika iya, maka akan kami usulkan di musrenbang Kota.” 

(Wawancara tanggal 3 Juli 2016) 

 

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan informan maka, penulis 

mencoba menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Pembedayaan Masyarakat sebagai 
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Fasilitator cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut 

menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. 

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mediator 

Peran LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah bertugas 

mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan 

dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan 

pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM 

Kelurahan Melayu Kota Piring mensosialisaikan hasil rancangan yang akan 

diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah 

warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat. Hal ini dijelaskan oleh 

Ketua LPM Kelurahan Melayu Kota Piring: 

“Biasanya kami mensosialisasikan hasil usulan rencana pembangunan 

tersebut melalui rapat ataupun sosialisasikan ke rumah-rumah warga.” 

(Wawancara tanggal 3 Juli 2016) 

 

Namun keterangan dari Ketua LPM tersebut tidak sejalan dengan 

keterangan dari Ketua RT 01/02. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua RT 

01/02 terkait sosialisasi yang dilakukan LPM Kelurahan Melayu Kota Piring: 

“Sosialisasi itu jarang, apalagi sosialisasi hasil usulan rencana 

pembangunan. Jika kami tidak bertanya langsung kepada pengurus LPM, 

mungkin tidak kami tidak tahu apa hasil usulan rencana pembangunan 

tersebut.” (Wawancara tanggal 15 Juli 2016) 

 

Adanya perbendaan keterangan dari Ketua LPM dan Ketua RT 01/02 

Kelurahan Melayu Kota Piring membuat penulis ingin mendalami lebih jauh. Dan 

penulis mencoba menanyakan hal yang sama kepada Lurah Melayu Kota Piring. 

Berikut kutipan wawancaranya: 
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“Kalau sosialisasi terkait usulan rencana pembangunan yang telah 

disepakati itu jarang sekali. Paling hanya undangan-undangan rapat saja 

yang disebar, kemudian di sampaikan dalam rapat tersebut.” (Wawancara 

tanggal 22 Juni 2016) 

 

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwasanya terkait peran LPM sebagai mediator yang bertugas 

mensosialisasikan setiap usulan perencanaan pembangunan kurang dilakukan oleh 

LPM Kelurahan Melayu Kota Piring. Sosialisasi ke masyarakat yang dilakukan 

LPM masih jarang. Sehingga masyarakat kurang begitu mengetahui apa saja usulan 

rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan mereka. 

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Motivator 

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan 

maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator 

pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat 

maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan 

bahkan ditingkat kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan 

ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, 

kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk 

menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis. 

a. Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun 

Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Melayu Kota Piring tidak akan 

berjalan tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari semua pihak, termasuk 

masyarakat. Sebagai sebuah lembaga yang memberdayakan masyarakat, LPM 

dituntut mampu untuk memotivasi masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam 
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rangka pembangunan. Partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi pelaksanaan 

pembangunan yang dibuat adalah dengan dengan ikut bekerja dalam pelaksanaan 

pembangunan baik pembangunan fisik maupun bidang ekonomi yang ada di 

masing-masing kelurahan.  

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan di Kelurahan akan 

meningkatkan nilai sosial didalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, masyarakat 

akan merasa puas dengan hasil pembangunan apabila mampu ikut serta 

berpartisipasi dalam proses pembangunan di kelurahan. Ketua RT 01/02 Kelurahan 

Melayu Kota Piring menerangkan sebagai berikut: 

“Pembangunan yang telah selesai dilakukan pastinya dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Karena itu atas usulan dan partisipasi masyarakat, jadi 

masyarakat juga yang merasakan manfaatnya.” (Wawancara tanggal 15 Juli 

2016) 

 

Selain itu, ditambahkan pula oleh Ketua LPM Kelurahan Melayu Kota 

Piring: 

“Masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan. Seperti jalan yang 

telah diperbaiki, pembangunan gedung pertemuan, semua nya masyarakat 

sendiri yang merasakan manfaatnya.” (Wawancara tanggal 3 Juli 2016) 

 

Terkait penjelasan kedua narasumber diatas, penulis dapat memahami 

bahwasanya masyarakat juga menikmati dan memanfaatkan hasil dari 

pembangunan yang diusulkan. Dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan 

hingga pengevaluasian pembangunan yang telah di usulkan bersama LPM 

Kelurahan Melayu Kota Piring. 
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b. Masyarakat ikut merawat hasil pembangunan yang ada 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masing-masing desa yang telah 

dibuat ditunjukkan dengan mereka ikut merawat semua pembangunan yang telah 

diberikan oleh Pemerintah sebagai perwujudan dari kebijakan pemberdayaan 

masyarakat desa. Masyarakat perlu memberikan partisipasi demi tercapainya 

program LPM Kelurahan yang telah berjalan di Kelurahan Melayu Kota Piring 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Perawatan pembangunan 

ditujukan bagi semua masyarakat yang ikut menikmati hasil pembangunan.  

Jika hasil pembangunan yang telah dibuat tersebut tidak dirawat oleh 

masyarakat maka bantuan dana dapat dihentikan dan masyarakat tidak akan 

memperoleh fasilitas dari bantuan pemerintah LPM Kelurahan. Untuk memperoleh 

data maka diberikan wawancara kepada informan. Adapun jawaban yang diperoleh 

dari semua informan hampir sama. Berikut penjelasan dari Ketua RT 01/02: 

“Saya selaku Ketua RT selalu mengingatkan dan menghimbau masyarakat 

untuk dapat merawat dan menjaga fasilitas-fasilitas yang telah dibuat di 

wilayah ini. Karena kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi. Dan kita pun 

yang menggunakan fasilitas-fasilitas itu.” (Wawancara tanggal 15 Juli 

2016) 

 

Senada dengan yang disampaikan Ketua RT 01/02 Kelurahan Melayu Kota 

Piring, Ketua LPM Melayu Kota piring mengatakan: 

“Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam 

merawat dan menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Dengan cara seperti 

itu kita dapat memelihara fasilitas yang ada.” (Wawancara tanggal 3 Juli 

2016) 

 

Dari penjelasan kedua narasumber diatas, maka jelas terlihat bahwasanya 

semua pihak harus menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas yang telah dibangun. 
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Tidak terkecuali masyarakat yang menikmati dan memanfaatkan hasil 

pembangunan, mereka juga harus merawat dan menjaga hasil pembangunan 

tersebut.  

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Dinamisator 

Bahwa dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai 

kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah 

masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan 

aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia 

berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, 

transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas. 

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan 

kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan 

sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut 

menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). 

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan 

penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan 

sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program 

yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. 

Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk 

pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. 
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a. LPM Kelurahan Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap 

Kegiatan Program Pembangunan 

Keberhasilan suatu pembanguan yang diinginkan oleh pemerintah adalah 

terwujudnya semua program-program yang telah direncanakan dengan partisipasi 

secara langsung oleh masyarakat baik itu di dalam pelaksanaan kerja, maupun 

memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk 

mensukseskan pembangunan yang telah diupayakan agar berhasil sesuai dengan 

yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu LPM sendiri semestinya melakukan 

pemantauan, pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Agar apa yang 

dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, sudah sampai dimanakah 

program pemerintah yang telah di fasilitator oleh LPM Kelurahan tersebut. Terkait 

pemantauan dan pengawasan program kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 

LPM Melayu Kota Piring, Ketua LPM Melayu Kota Piring menjelaskan: 

“Pastinya setiap program pembangunan yang kita usulkan dan rencanakan 

selalu kita lakukan pengawasan dan pemantauan dalam setiap 

pelaksanaannya.” (Wawancara tanggal 3 Juli 2016) 

 

Pengawasan dan pemantauan program pembanguna tersebut dibenarkan 

pula oleh Lurah Melayu Kota Piring. Berikut kutipan wawancaranya: 

“LPM selalu melakukan pengawasan dan pemantauan dalam setiap 

pelaksanaan program pembangunan. Jika ada kendala pasti mereka akan 

berkoordinasi dengan pihak Kelurahan.” (Wawancara tanggal 22 Juni 

2016) 

 

Berdasarkan keterangan dua narasumber tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwasanya LPM Kelurahan Melayu Kota Piring melakukan 

pengawasan dan pemantauan dalam setiap pelaksanaan program pembangunannya. 
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Bila ada kendala, pihak Kelurahan siap membantu LPM dalam hal pengawasan dan 

pemantauan tersebut. 

b. LPM Kelurahan Melakukan Evaluasi pada Program Pembangunan 

Kegiatan LPM Kelurahan merupakan peran serta masyarakat dalam 

memelihara hasil pembangunan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang 

telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan dari pihak LPM itu 

sendiri secara bersama-sama oleh masyarakat Kelurahan Melayu Kota Piring 

Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pada proses tahapan evaluasi, LPM Kelurahan 

Melayu Kota Piring akan melakukan evaluasi setiap tahunnya. Hal ini dijelaskan 

oleh Ketua LPM Kelurahan Melayu Kota Piring: 

“Terkait evaluasi, LPM pasti melakukannya. Kami akan mengevaluasi 

program pembangunan yang sudah berjalan, maupun yang belum berjalan. 

Dan dari hasil evaluasi tersebut, kita dapat melihat penilaian akhir dari 

program yang telah dilaksanakan.” (Wawancara tanggal 3 Juli 2016) 

 

Berdasarkan penjelasan dari Ketua LPM Kelurahan Melayu Kota Piring di 

atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya LPM rutin akan melakukan 

evaluasi bagi program-program yang telah dilaksanakan maupun yang belum 

terealisasi selama setahun sekali. 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa di atas, maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

pemberdayaan masyarakat adalah salah satu proses peningkatan kemampuan 
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masyarakat untuk lebih sejahtera secara mandiri. Dari peranan LPM yang telah 

dilakukan di Kelurahan Melayu Kota Piring, LPM Kelurahan telah melakukan 

beberapa peranan diantaranya; 

1. Peranan LPM sebagai fasilitator, di Kelurahan Melayu Kota Piring LPM 

telah mampu menjalankan peranannya sebagai fasilitator. Penghubung 

antara masyarakat dan Kelurahan. Peranan LPM Kelurahan Melayu 

Kota Piring sebagai fasilitator berjalan cukup baik. Segala usulan dari 

masyarakat ditampung kemudian di sampaikan dalam rapat. Dari hasil 

penelitian didapati bahwa peranan LPM sebagai fasilitator di Kelurahan 

Melayu Kota Piring telah berjalan dengan baik. 

2. Peranan LPM sebagai mediator di Kelurahan Melayu Kota Piring dari 

hasil pembahasan didapati bahwasanya kurang menjadi penghubung 

program pembangunan. Usulan-usulan program pembangunan jarang 

disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat 

mengetahui usulan program yang diajukan. 

3. Peranan LPM sebagai motivator di Kelurahan Melayu Kota Piring dapat 

dikatakan sudah berjalan cukup baik. LPM Kelurahan Melayu Kota 

Piring mampu memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

hal pembangunan. 

4. Peranan LPM sebagai dinamisator di Kelurahan Melayu Kota Piring 

dapat dikatakan berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 

pengawasan dan pengevaluasian program yang dilakukan LPM setiap 

tahunnya. LPM Kelurahan Melayu Kota Piring rutin melakukan 
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evaluasi dan pengawasan dari setiap program yang telah dilakukan 

maupun yang belum dilaksanakan. 

Dalam menjalankan tugasnya, LPM Kelurahan Melayu Kota Piring juga 

harus menjalankan fungsi dalam menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan 

kesatuan masyarakat, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan. Selanjutnya, 

mengkoordinasikan perencanaan lembaga kemayarakatan yang ada di kelurahan, 

perencanaan kegiatan pembangunan secara pastisipatif dan terpadu, dan penggalian 

dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan.  

Dalam hal koordinasi, LPM Kelurahan Melayu Kota Piring aktif melakukan 

koordinasi dengan Lurah dan Masyarakat. Peranan LPM sebagai mitra kerja 

pemerintah kelurahan di Kelurahan Melayu Kota Piring secara umum dapat 

dikatakan sudah berjalan cukup baik. Tinggal mengevaluasi beberapa program 

kerja yang belum terlaksana dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran 

untuk kedepannya agar peranan LPM Kelurahan Melayu Kota Piring dapat 

ditingkatkan sebagai mitra kerja Kelurahan. 

1. LPM Kelurahan Melayu Kota Piring seharusnya dapat mensosialisasikan 

program-program usulan pembangunan di Kelurahan Melayu Kota Piring 

kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui program 

pembangunan apa yang akan dilakukan di Kelurahan. 
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2. LPM Kelurahan Melayu Kota Piring harus mampu meningkatkan 

koordinasi dengan pihak Kelurahan dan masyarakat agar usulan masyarakat 

dan rekan kerja dengan pemerintah mampu berjalan dengan baik. 

3. LPM Kelurhan Melayu Kota Piring harus mampu meningkatkan usulan-

usulan program pembangunan di Kelurahan. Sehingga pembangunan yang 

diharapkan dapat berjalan dengan baik.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi 

Metodologi, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara 

Enni, Hardiati. 2012. Organisasi Sosial Lokal dan Modal Sosial Menuju 

Keberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: B2P3KS Press. 

Koentjaraningrat. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX. Bandung: 

PT. Remaja, Rosdakarya. 

Pambudi, Himawan S. dkk, Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi 

Desa, Yogyakarta, LAPPERA Pustaka Utama, 2003. 

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Permai. 

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Sulistiyani, A.T. 2005. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogjakarta: 

Gava Media. 

Sunarto, Kamanto. 2000. Pengantar Sosiologi. Jakarta, FE UI. 



34 

 

Thoha, Miftah. 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. 

Todaro, MP. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. 

Zubaedi. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Ar Ruz Media. 


