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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) adalah suatu lembaga 

masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu 

himpunan masyarakat, warga di tingkat kelurahan/desa, dan fungsi utama 

mengendalikan kegiatan penanggulangan kemiskinan dikelurahan tersebut 

jadi harus mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi serta tidak 

terlibat dalam kegiatan praktis pelaksanaan (rowing) karena akan mudah 

terperangkap pada situasi konflik kepentingan. 

Sebagai pimpinan kolektif dari masyarakat warga, LKM harus 

membangun sikap dan perilaku masyarakat untuk menjadi masyarakat yang 

saling percaya diantara mereka dan bisa dipercaya pihak luar karena 

kepercayaan merupakan unsur utama dalam membangun kerjasama.
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Semua wilayah indonesia sudah terdapat lembaga keswadayaan 

masyarakat (LKM) salah satunya di kelurahan rintis kecamatan lima puluh 

pekanbaru, lembaga keswadayaan masyarakat di kelurahan rintis adalah Salah 

satu lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) tunas rias mandiri dimana 

masyarakatnya itu terdiri dari masyarakat urban dan masyarakat asli, yang 

menyebabkan persoalan kemiskinan susah untuk ditanggulangi karena 

kebanyakan masyarakat bukan penduduk menetap. Hal ini, perlunya peran 
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lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) melalui kegiatan pemberdayaan 

masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

LKM tunas rias mandiri ini dibentuk sejak tahun 2009 di kelurahan 

rintis kecamatan lima puluh, setelah sekian lama dibentuk, maka dari itu 

peran LKM sangat diharapkan sekali, karena sebagai penghubung kepada 

pemerintah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan 

jangka panjang agar terciptanya masyarakat yang madani dan sejahtera.  

Peran Lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) sebagai wakil 

masyarakat kelurahan Rintis kecamatan lima puluh mewadahi aspirasi 

masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses 

pengambilan keputusan, dalam program pemberdayaan masyarakat, 

penanggulangan kemiskinan dan pembangunan di wilayahnya dan terpenuhi 

dasar sosial, ekonomi serta lingkungan bagi masyarakat miskin. Lembaga 

keswadayaan masyarakat (LKM) kelurahan Rintis Mengkoordinasi 

pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, memonitor dan 

memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah 

lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun 

pembangunan di kelurahan. 

Dari pengamatan yang saya lihat sejak bulan april 2016 bahwa peran 

LKM belum sepenuhnya berperan secara optimal disebabkan masyarakat 

kelurahan rintis kurangnya berpartisipasi dalam proses kegiatan 

pemberdayaan seperti kegiatan ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu 

masyarakat juga belum memahami sepenuhnya keberadaan lembaga 
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keswadayaan masyarakat (LKM) sebagai lembaga wakil masyarakat yang 

penulis temukan, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan 

judul: “Peranan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh 

Pekanbaru”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terdapat kesalahpahaman dengan istilah pada penelitian ini, 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah di bawah ini: 

1. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 

LKM adalah singkatan dari lembaga keswadayaan masyarakat 

yang merupakan nama “jenerik” atau istilah untuk suatu lembaga 

masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu 

himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan atau desa. LKM 

sebagai dewan pengambilan keputusan untuk menggalang potensi dan 

sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber 

dari luar (channeling), dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan 

pembangunan di wilayah kelurahan atau desa.
2
 

2. Pemberdayaan masyarakat  

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin 

sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
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keterbelakangan.
3
 Sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam 

penelitian ini adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka 

yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang 

terabaikan, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan  secara 

mandiri. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, 

maka dapat di rumuskan masalah penelitian ini yaitu tentang Bagaimana 

peranan lembaga keswadayaan masyarakat dalam pemberdayaan di 

Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan 

Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai masukan informasi dan masukan bagi anggota lembaga 

keswadayaan masyarakat di Kelurahan Rintis dalam peningkatan 

kinerjanya dalam Pemberdayaan Masyarakat. 

b. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan dan pengetahuan 

penulis khususnya dalam bidang yang sedang penulis teliti. 
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c. Sebagai sumbangan bacaan karya ilmiah pada perpustakaan dan 

bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya. 

d. Sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (SI) pada jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Uin Suska. 

 

E. Sistematika Penulis 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam lima Bab 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pendahuluan terdiri dariLatar belakang Masalah, Penegasan 

Istilah, Permasalahan, Tujuan dan manfaat penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan kerangka Pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik Analisa Data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM 

  Penulis mengambarkan sekilas tentang  

BAB V  :  HASILPENELITIAN dan PEMBAHASAN  

  Mengambarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB VI : PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR LAMPIRAN 

 


