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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wilayah perkotaan pada umumnya memiliki banyak permasalahan yang 

harus diatasi. Masalah-masalah yang ada berakar dari masalah yang sangat 

penting untuk segera diatasi yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab 

pembangunan yang tidak berjalan baik diwilayah perkotaan, sehingga guna 

mengatasi hal yang demikian pemerintah melakukan berbagai upaya program 

penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu 

upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perkotaan melalui pembangunan yang berkelanjutan.  

Kota Pekanbaru sebagai salah satu wilayah perkotaan di Indonesia 

Mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 

(PNPM-MP). Program ini merupakan kelanjutan dari Program Pengentasan 

Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Dirjen Cipta Karya Kementrian 

Pekerjaan Umum. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan 

dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya untuk membangun 

kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi 

kemiskinan secara berkelanjutan.
1
 Program PNPM MP ini bergerak di bidang 

pemberdayaan masyarakat meliputi tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek 
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lingkungan dan aspek sosial yang lebih sering dikenal dengan istilah tridaya 

PNPM Mandiri Perkotaan. 

PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai 

keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses 

pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan 

pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis yang, berbentuk Lembaga 

Keswadayaan Masyarakat (LKM). LKM tersebut diharapkan mampu menjadi 

wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, 

sekaligus menjadi lokomotif upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan 

oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Pelaksanaan PNPM Mandiri 

Perkotaan sejak tahun 2007 telah mendorong terjadinya transformasi sosial dari 

masyarakat tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri dan akhirnya mandiri.2
 

PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat 

lebih dari 11 ribu LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kecamatan di 268 

kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari 

masyarakat setempat, serta lebih dari 22 juta orang pemanfaat (penduduk miskin), 

melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
3
 

Seiring perjalanan waktu, LKM akan mengalami perubahan-perubahan 

baik yang direncanakan maupun tidak. Perubahan ini bisa didorong oleh faktor-

faktor dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Dalam menyikapi 

perubahan itu maka dilakukan riview kelembagaan pada tingkat kelurahan melalui 
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tinjauan partisipatif kelembagaan. Hal ini sudah dilakukan secara berkala setahun 

sekali pada setiap LKM, termasuk pula LKM Kedung Sari yang sudah mencapai 

pada tahapan atau fase  mandiri (telah memiliki gagasan inovatif dan pandangan 

ke depan) berdasarkan matriks penilaian LKM, penilaian ini merupakan hasil dari 

penilaian yang dilakukan dari tahun 2008 hingga tahun 2015 akhir. 

Akan tetapi berdasarkan observasi penulis sejak bulan november 2015 

bahwa pada LKM Kedung Sari telah terjadi tidak kesesuaian pandangan dalam 

menentukan sudah mandiri atau belum, selain itu disebabkan oleh terdapat 

beberapa aspek mandiri yang belum terpenuhi. Berdasarkan fenomena lapangan 

yang ditemui maka penulis tertarik meneliti permasalahan dengan judul Tinjauan 

Kemandirian Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Keluraan Kedung 

Sari Kecamatan Sukajadi. 

B. Penegasan Istilah 

  Agar tidak terdapat kesalahpahaman dengan istilah pada penelitian ini, 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah dibawah ini: 

1. Tinjauan 

  Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Tinjauan 

yang dimaksudkan penulis yaitu berupa kegiatan penyelidikan atau 

menganalisa kembali kemandirian LKM di kelurahan Kedung Sari bedasarkan 

data yang ada dilapangan, sehingga dapat menghasilkan suatu kejelasan yang 

konkrit. 
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2. Kemandirian 

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketercapaian partisipasi 

masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik Bell dan 

Morse,yaitu: 

1) Memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi 

kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan masalah yang 

dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan 

pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan 

kontrol dalam masyarakat, 

2) Memiliki tanggung jawab kolektif yaitu adanya pengembangan kerjasama 

dan kemitraan antar warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengembangan jaringan sosial untuk 

mengakses berbagai peluang, 

3) Memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yaitu 

menjaga kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan 

sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4
 

Suatu komunitas disebut mandiri bila dapat menjadi programer bagi 

diri mereka sendiri, artinya sadar akan berbagai; persoalan yang dihadapi, 

kelemahan, kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mampu menyusun 

program untuk menyelesaikan berbagai persoalaan yang dihadapi, mengatasi 

                                                             
4
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berbagai kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan kekuatan dan 

peluang yang dimiliki. 

3. 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 tingkat Kelurahan/ Desa. 

  LKM adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga atau 

penduduk suatu kelurahan atau desa yang terdiri dari pribadi-pribadi yang 

dipilih dan dipercaya warga berdasarkan kriteria luhur kemanusiaan yang 

disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat kelurahan/ desa dalam 

berbagai kepentingan. LKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang 

dibawahi oleh PNPM Mandiri Perkotaan serta dikelola oleh Dirjen Cipta 

Karya Kementrian Pekerjaan Umum.  

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, 

penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Tinjauan 

Kemandirian Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Keluraan Kedung 

Sari Kecamatan Sukajadi? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari apa yang telah peneliti ungkapkan didalam latar belakang dan 

permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana 

Tinjauan Kemandirian Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di 

Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi. 

2. Kegunaan  Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Sebagai masukan informasi dan masukan bagi anggota lembaga 

keswadayaan masyarakat di Kelurahan Kedung Sari dalam 

peningkatan kinerja Pemberdayaan Masyarakat. 

b. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan dan pengetahuan 

penulis khususnya dalam bidang yang sedang penulis teliti. 

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 Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam lima Bab dengan 

uraian sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari Latar 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 

Terdiri dari Gambaran Umum Kelurahan Kedung Sari Kecamatan 

Sukajadi dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan 

Kedung Sari Kecamatan Sukajadi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

  Terdiri dari Kesimpulan dan Saran 

DAFAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


