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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Kemandirian 

Meskipun berkali-kali digunakan tetapi ternyata pengertian 

kemandirian masih sulit dijelaskan. Sering kali kemandirian  diartikan situasi 

dimana seseorang/ suatu komunitas mampu mengurus dirinya/ mereka sendiri. 

“Kemandirian  berarti  hal  atau  keadaan  dapat  berdiri  sendiri tanpa 

bergantung pada orang lain”.
1
 Kata kemandirian berasal dari kata  dasar diri 

yang  mendapat  awalan ke dan akhiran an yang kemudian  membentuk  suatu  

kata  keadaan  atau  kata  benda.  Karena kemandirian  berasal  dari  kata  

dasar  diri,  pembahasan  mengenai kemandirian  tidak  dapat  dilepaskan  dari  

pembahasan  mengenai perkembangan diri itu sendiri. 

Menurut Emil Durkheim melihat makna dan perkembangan 

kemandirian dari sudut  pandang yang berpusat pada masyarakat. Dengan  

menggunakan sudut pandang ini, Durkheim  berpendirian bahwa kemandirian 

merupakan elemen esensial dari moralitas yang bersumber  pada  kehidupan  

masyarakat.  Kemandirian  tumbuh  dan berkembang  karena  dua  faktor  

yang menjadi prasyarat bagi kemandirian, yaitu disiplin dan komitmen 

terhadap kelompok. Oleh sebab itu, individu yang mandiri adalah yang  berani 

                                                             
1
Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

PN. Balai Pustaka, 1989), hal.  555 



9 

mengambil keputusan dilandasi oleh pemahaman akan segala  konsekuensi 

dari tindakannya.
2
 

Menurut Kamus Sosiologi  dan Kependudukan, kemandirian adalah 

terlihatnya suatu kenyataan terhadap potensi atau kemampuan diri sendiri 

terhadap suatu keadaan tanpa bergantung pada orang lain. 

Menurut Yasin Setiyawan kemandirian adalah keadaan seseorang yang 

dapat menentukan diri sendiri dimana dapat dinyatakan dalam tindakan atau 

perilaku seseorang dan dapat dinilai.
3
 

Berangkat dari definisi tersebut di atas, maka dapatlah diambil 

pengertian kemandirian adalah keadaan seseorang atau lembaga yang dapat 

berdiri sendiri yang tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen 

sehingga  dapat  menentukan  diri  sendiri  yang  dinyatakan  dalam tindakan 

dan perilaku yang dapat dinilai. 

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 

                                                             
2Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, 

(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 110 
3Yasin  Setiawan, Perkembangan  Kemandirian  Seorang  Anak,  Indeks  ArtikelSiaksoft 

Posted by. Edratna 28 Juli 2007, hal. 1 
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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 

berbagai kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan kekuatan dan 

peluang yang dimiliki. 

Jenjang kemandirian ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 

tiga tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap: Tergantung (dependent) 

Suatu kondisi masyarakat yang belum mandiri; 

a) Merasa tergantung pihak lain, 

                                                             
4
 Ayu Diah Amelia dan M. Syawie, Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep 

Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi,Artikel Posted 30 Juni 2015, hal. 181-
182 
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b) Sangat reaktif, 

c) Tidak mengenal diri/ komunitasnya, 

d) Selalu menyalahkan pihak lain, 

e) Tidak bertanggung jawab atas perbuatan/ tindakan mereka. 

b. Tahap: Mandiri 

Suatu kondisi masyarakat yang sudah mandiri 

a) Tidak bergantung pihak lain, 

b) Proaktif, 

c) Mengenal diri/ komunitasnya dengan baik, 

d) Mampu mengambil inisiatif/ prakarsa, 

e) Bertanggung jawab atas perbuatan/ tindakan mereka, 

f) Mampu mengelola organisasi dan program-program mereka. 

c. Tahap: Kesaling-bergantungan 

Suatu kondisi masyarakat yang tidak saja mampu mengurus 

komunitasnya tetapi juga mampu mendudukkan komunitasnya sebagai 

bagian integral dari komunitas-komunitas lain merupakan kegagalan 

seluruh sistem dimana komunitasnya hidup (konsep hadir di tengah 

masyarakat). Komunitas pada tingkat ini akan memiliki kemampuan 

untuk menglola jaringan/ jaringan kerja (networking) dan menciptakan 

sinergi untuk kemajuan bersama.
5
 

                                                             
5 PNPM Mandiri Perkotaan, Pemberdayaan dan Kerelawanan, (Jakarta: Direktorat 

Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaaan Umum, 2010), hal. 44 
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Terdapat tiga tahap yang bisa dicermati dalam proses perkembangan 

kelompok sebagaimana diuraikan berikut ini. 

1. Tahap pertumbuhan atau pembenahan kelompok 

Tahap pertumbuhan diawali dengan pencerahan dan pembarian 

motivasi pentingnya berkelompok. Jika masyarakat telah menyadari 

manfaatnya dan berkeinginan membentuk kelompok, pendamping perlu 

menyampaikan cara membentuk kelompok. Selanjutnya, anggota 

(kelompok) masyarakat yang melakukan pemilihan pengurus dan 

menyusun PD/PRT. 

Jika kelompok sudah ada sebelumnya tetapi tidak aktif, dapat 

dilakukan pembenahan menyangkut perubahan organisasi, pengurus, 

PD/PRT, administrasi, dan aktivitas kelompok. Kelompok yang umumnya 

sudah terdapat di desa, antara lain: kelompok tani, PKK (kelompok desa 

wisma), pengajian, persekutuan doa, arisan, dan lain-lain.  

2. Tahap perkembangan kelompok
6
 

Pada tahap ini, kelompok sudah mulai melakukan aktivitasnya. 

Anggota dan pengurus melakukan tugas sesuai dengan aturan yang telah 

disusun. Tugas pendamping pada tahap ini antara lain memberikan 

informasi tentang cara menyusun administrasi kelompok, mengelola dana 

kelompok, menyusun rencana usaha, mengakses sumber-sumber 

                                                             
6 Sri Najiyti, S dkk, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, Proyek Climate Change, 

Forest adn Peatlands in Indonesia, (Bogor: Weatlands Interntional, 2005), hlm. 153-154. 
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permodalan, serta melakukan mediasi dengan lembaga-lembaga teknis 

atau mitra usaha untuk memperoleh dukungan lainnya. 

3. Tahap kemandirian 

Dalam jangka waktu tertentu setelah didampingi, terutama tahap 

terminasi (penghapusan diri), kelompok diharapkan sudah mampu 

mandiri. Kriteria kelompok sudah mandiri antara lain: 

a. Kelompok sudah mampu menyelenggarakan sistem administrasi yang 

baik dan benar. 

b. Kelompok sudah mampu memupuk modal swadaya. 

c. Kelompok sudah mampu mengadakan kegiatan simpan pinjam dan 

tidak bermasalah. 

d. Kelompok sudah mengadakan rapat rutin dan dihadiri oleh lebih dari 

separuh anggota. 

e. Kelompok sudah menjadi sarana pembelajaran dan menjadi 

pendamping bagi anggotanya. 

f. Anggota sudah mampu membuat rencana usaha dan mengelola 

usahanya dengan baik. 

g. Anggota sudah tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh modal 

untuk mengembangkan usahanya. 

h. Kelompok sudah mampung memotivasi anggotanya untuk program 

kelestarian lingkungan.
7
 

                                                             
7Sri Najiyti, S dkk, Ibid, hlm. 154. 
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i. Sudah tidak ada anggota kelompok yang berprofesi sebagai pembalok 

atau penebang liar, atau melakukan aktivitas lain yang merusak 

lingkungan. 

Jika kelompok sudah mandiri, pendamping dapat meninggalkan lokasi 

atau tetap menjadi pendamping yang sekali-kali datang ke lokasi untuk 

memberikan informasi atau sekedar bersilaturahmi.
8
 

Dalam pemberdayaan masyarakat, tujuan yang ingin dicapai dari 

pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang 

mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan 

mengendalikan apa yang  mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat 

adalah merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh 

kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang 

dipandang tepat demi mencapai masalah-masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, 

konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki 

oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk 

menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya masnusia 

yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan 

sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material. 

Untuk memncapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. 

Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh 

                                                             
8Sri Najiyti, S dkk, Ibid, hlm. 155. 
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kemampuan tersebut masyarakat haru menjalani proses belajar. Dengan proses 

belajar tersebut akan diperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu. 

Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk 

mengantarkan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan 

yang merupakan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan 

dapat mewujudkan komunitas yang baik, masyarakat yang ideal. 

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, 

Winami mengungkap bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu 

pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), 

terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan 

tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan 

tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat 

kembangkan hingga mencapai kemandirian. 

Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri 

terhadap sumber daya yang dimiliki, seperti; keuangan, teknis, alam, dan 

manusia, dari pada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar. Melalui 

program pengembangan masyarakat, diupayakan agar para warga mampu 

mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat 

semaksimal mungkin. Kemandirian ini adalah hal realistis yang perlu 

diwujudkan.
9
 

Dalam tahapan-tahapan pengembangan masyarakat Islam, kalau kita 

merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika membangun 

                                                             
9 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, (Yogyakarta: 

Gava Media, 2004), hlm. 80-81. 
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masyarakat, setidaknya ada tiga tahap atau proses pengembangan masyarakat 

dalam pembentukkan kemandirian masyarakat, yakni: 

1. Takwin 

Takwin adalah tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan 

pokok tahap ini adalah dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, 

ukhuwah, dan ta’awun. Semua aspek tadi, ditata menjadi instrumen 

sosiologis. Proses sosiologis dimulai dari unit terkecil dan terdekat 

sampai kepada perwujudan-perwujudan kesempatan. 

Pada tahap ini, Rasulullah hakikatnya sedang melaksanakan 

dakwah untuk pembebasan akidah masyarakat dari sistem akidah yang 

menjadi berhala sebagai sesembahan menuju sistem akidah alamiah yang 

hanya mengikatkan diri dengan menegaskan Allah yang patut disembah 

secara murni. 

2. Tanzim 

Tanzim adalah tahap pembinaan dan penataan masyarakat, tahap 

ini dimulai dengan hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah yang dapat diberi 

pengertian pemutusan keterikatan masyarakat tanahnya, bisa mengubah 

pandangan yang luas dan menyeluruh yang dapat menghilangkan 

kemujudan, kemerosotan sosial, pemikiran, dan perasaan, sehingga 

masyarakat yang jumud menjadi dinamis.
 10

 

 

 

                                                             
10 Rosmita, Aslati, Ilmu Kesejahteraan Sosial (Teori dan Aplikasi Pengembangan 

Masyarakat Islam), (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010), hlm. 51. 
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3. Taudi’ 

Taudi’ adalah tahap keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini 

umat telah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama secara manejerial. 

Bila ketiga tahap ini selamat dilalui, bolehlah berharap akan muncul 

masyararakat Islam yang memiliki kualitas yang siap dipertandingkan 

dengan masyarakat kelompok-kelompok masyarakat lain.
11

 

2. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 

a. Pengertian Lembaga Keswadayaan 

Secara sosiologis, istilah lembaga dapat diartikan sebagai suatu 

format yang mantap, stabil, terstruktur dan mapan (established). Menurut 

Koentjoraningrat, menyebutkan sebagai pranata sosial, yang berisi sistem 

tata-kelakuan dan tata-hubungan, yang berpusat pada aktivitas-aktivitas 

untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan 

masyarakat. Jadi lembaga sosial merupakan suatu sistem tata kelakuan yang 

berhubungan dengan aktivitas-aktivitas bersama untuk memenuhi 

kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.
12

 

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa lembaga-lembaga 

kemasyarakatan (social institution) adalah himpunan dari norma-norma dari 

segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam 

kehidupan masyarakat. 

                                                             
11Ibid, hlm. 51. 
12 Yesmil Anwar, Adang, Sosiologi Untuk Universitas, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 

hlm. 200-205. 
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Adapun, Selo Soemardjan dan Soemardi, merinci ciri-ciri lembaga 

kemasyarakatan sebagai berikut: 

1. Merupakan unit fungsional, merupakan organisasi pola pemikiran dan 

perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-

hasilnya. 

2. Mempunyai tingkah kekeklan tertentu, yaitu telah teruji dan 

berupahimpunan norma-norma pencapaian kebutuhan pokok yang 

sewajarnya harus dipertahankan. 

3. Mempunyai tujuan atau beberapa tujuan tertentu. 

4. Mempunyai perangkat peralatan untuk mencapai tujuan lembaga 

tersebut, mislanya bangunan gedung, mesin-mesin, alat-alat lain. 

5. Mempunyai alat pengebor semangat, misalnya: lambang-lambang, 

panji-panji, slogan-slogan, semboyan-semboyan dan lain sebagainya. 

6. Mempunyai tradisi atau tata tertib sendiri yang spesifik. 

Menurut Soerjono Soekanto, pada dasarnya lembaga 

kemasyarakatan memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain: 

1. Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana 

mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi 

masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut 

kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. 

2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
13

 

                                                             
13Ibid, hlm. 201. 
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3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem 

pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari 

masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. 

b. Masyarakat 

Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang 

yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. 

Dengan demikian, setiap masyarakat mempunyai komponen-

komponen dasarnya, yakni sebagai berikut: 

a) Populasi, yakni warga-warga suatu masyarakat yang dilihat dari sudut 

pandang kolektif. Secara sosiologis, aspek-aspek sosiologis yang perlu 

dipertimbangkan adalah misalnya: 

1. Aspek-aspek genetik yang konstan; 

2. Variabel-variabel genetik; 

3. Variabel-variabel demografis. 

b) Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa dari kehidupan bersama 

yang mencakup: 

1. Sistem lambang-lambang; 

2. Informasi. 

c) Hasil-hasil kebudayaan materil.
14

 

d) Organisasi sosial, yakni jaringan hubungan antara warga-warga 

masyarakat yang bersangkutan, yang antara lain mencakup: 

                                                             
14Ibid, hlm. 202. 
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1. Warga masyarakat secara individual; 

2. Peranan-peranan; 

3. Kelompok-kelompok sosial; 

4. Kelas-kelas sosial. 

e) Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya.
15

 

c. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 

Kota Pekanbaru sebagai salah satu wilayah perkotaan di Indonesia 

yang 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.
16

 

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 tersebut diharapkan 

mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan 

aspirasi dan kebutuhannya, sekaligus menjadi lokomotif upaya 

                                                             
15 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22-

24. 
16Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta 

Karya Kementrian Pekerjaan Umum, 2010), hlm. 1 
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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 madani.17
 

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. 

1) Proses Pembentukan LKM 

Anggota LKM terdiri dari 9 sampai dengan 11 orang sesuai 

kesepakatan masyarakat kelurahan/ desa, yang semuanya adalah relawan dan 

bekerja sebagai dewan sehingga keputusan LKM adalah keputusan kolektif. 

Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat 

kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan 

yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling 

asih dan saling asah antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan 

menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat dan transparasi. Peran utama 

LKM adalah mengawal penerapan nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam proses 

penanggulangan kemiskinan pada khususnya dan kehidupan bermasyarakat 

pada umumnya di kelurahan bersangkutan. 

                                                             
17Pedoman Teknis PPMK, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan 

Umum, 2010), hlm. 1 
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Pemilihan anggota LKM dilakukan tanpa pencalonan dan tiap pemilih 

harus menulis sekurang-kurangnya 3 nama (sesuai kesepakatan warga) secara 

rahasia, pribadi-pribadi penduduk kelurahan/ desa yang dianggap memenuhi 

kriteria yang telah disepakati, dikumpulkan dan dihitung. Kemudian dipilih 9 

s/d 11 nama yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sebagai anggota 

LKM. Para anggota LKM tersebut kemudian memilih siapa diantara mereka 

yang akan menjadi koordinator, wakil, sekretaris, dsb sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. 

Pada dasarnya pemilihan harus dilakukan di tingkat dimana warga 

saling kenal misalnya tingkat RT untuk memilih utusan RT dan kemudian 

kumpulan utusan RT di tingkat kelurahan/ desa memilih anggota LKM dari 

antara para utusan tersebut. Bila kelurahan/ desa yang bersangkutan cukup 

luas artinya terdiri dari RT yang banyak sekali, lebih dari 75 RT maka 

pemilihan dapat dilakukan berjenjang. Dipilih utusan RT, kemudian dari 

kumpulan utusan RT di tingkat RW/ Dusun dipilih lagi utusan RW/ Dusun 

untuk kemudian utusan RT atau RW/ Dusun dapat ditetapkan sebelumnya 

sesuai kesepakatan warga. Yang penting pemilihan atau penjaringan orang-

orang baik harus dilakukan di tingkat dimana antar warga saling mengenal. 

Jadi konsepnya adalah membandingkan dan mengkonfirmasikan perbuatan/ 

perilaku sehari-hari orang yang akan dipilih dan bukan perkataan (janji). 
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Gambar 2.1 

Diagram Alir Kegiatan Pembentukan LKM
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Misi Lembaga Keswadayaan Masyarakat 

Misi LKM, Membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali 

nilai-nilai kemanusian, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial 

sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikkan, kepentingan dan 

kebutuhan bersama yang pada gilirannya diharapkan memperkuat 

kemandirian masyarakat untuk menuju tatanan masyarakat madani. 

 

                                                             
18 Petunjuk Teknis Pengembangan Lembaga Keswdayaan Masyarakat (Jakarta: 

Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, 2010), hlm. 5-6. 
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3) Fungsi Lembaga Keswadayaan Masyarakat 

Fungsi Utama LKM: 

a) Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan 

prinsip-prinsip kemasyarakatan. 

b) Tempat pengembangan aturan dan kode etik dalam urusan 

penanggulangan kemiskinan. 

c) Pengambilan keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, 

akuntabel dan demokratis dalam nangkis. 

d) Mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat. 

e) Pusat informasi dan komunitas bagi masyarakat kelurahan. 

f) Advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan 

kebijakan pemerintah setempat.
19

 

4) Tujuan Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat 

Tujuan proses pembentukan LKM: 

a) Timbulnya kesadaran kritis masyarakat terhadap hakekat kelembagaan 

masyarakat madani (Civil Society). 

b) Tumbuhnya kesadaran kritis warga tentang warga tentang 

kepemimpinan yang representatif berbasis nilai-nilai universal dan 

mampu menyusun kriteria serta memilih anggota LKM yang mengakar 

                                                             
19 PNPM Mandiri Perkotaan, Pembangunan BKM, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya 

Kementrian Pekerjaan Umum, 2010), hlm. 5-6. 
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dan representatif dengan ukuran-ukuran moral/ kualitas sifat 

kemanusiaan seseorang 

c) Penerapan pembelajaran prinsip dan nilai universal oleh masyarakat 

dalam membentuk kelembagaan masyarakat yang representatif dan 

mengakar (LKM) 

d) Pengenalan dan pembelajaran TRIDAYA melalui pembentukan dan 

pengokohan peran serta fungsi Unit-unit Pelaksana LKM (minimal 

UPL/ UPK dan UPS), sebagai hasil dari kesadaran kritis LKM.
20

 

5) Tugas Lembaga Keswadayaan Masyarakat 

Tugas pokok LKM : 

a) Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan. 

b) Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana 

strategis dan pronangkis. 

c) Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-

keputusan yang diambil. 

d) Mendorong proses pembangunan partisipatif. 

e) Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan 

kontrol terhadap kebijakan, dan kegiatan UP-UP. 

f) Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk 

diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/ desa, 

kecamatan dan kota/ kabupaten. 

                                                             
20 PNPM Mandiri Perkotaan, 2010, Konsep PNPM Mandiri Perkotaan, hlm: 17 
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g) Mengawal penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip 

kemasyarakatan. 

h) Memfasilitasi jaringan dengan pihak lain. 

i) Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP-UP. 

j) Memonitor, memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun 

pemerintah lokal. 

k) Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat. 

l) Membangun transparansi. 

m) Membangun akuntabilitas. 

n) Melaksanakan rapat anggota tahunan.
21

 

Pembangunan LKM haruslah didasarkan atas kebutuhan warga 

masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan mengajak masyarakat belajar memenuhi 

kebutuhan akan organisasi melalui refleksi-refleksi, yaitu: 

a) Refleksi kemiskinan, untuk menemukenali penyebab kemiskinan 

termasuk pola-pola pengambilan keputusan dalam masyarakat, dan 

keterlibatan warga miskin di dalamnya. 

b) Refleksi kelembagaan, untuk mengkaji lembaga-lembaga masyarakat 

yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

c) Refleksi kepemimpinan, sebagai penyadaran kritis terhadap kriteria 

pemimpinan yang akan dipilih dan menjadi motor penggerak dalam 

LKM dan pembangunan masyarakat kelurahan. 

                                                             
21 PNPM Mandiri Perkotaan, Tugas dan Fungsi BKM,(Jakarta: Direktorat Jendral Cipta 

Karya Kementrian Pekerjaan Umum, 2010),  hlm. 34 
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d) Kerangka aturan main disusun bersama oleh warga masyarakat. 

e) Melibatkan masyarakat seluas mungkin, khususnya masyarakat miskin 

dan termiskin, dalam keseluruhan proses pembangunan organisasi dan 

kelembagaan, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan 

aturan dasar, pemilhan anggota dan lain-lain. 

Ada empat tahap perkembangan kelompok yang wajib diketahui 

fasilitator. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri-ciri dan bentuk 

pendampingan sendiri. Secara diagramatik, tahap perkembangan, ciri, dan 

pendampingan fasilitator dapat digambarkan secara berikut: 

Tabel 2.1 

Tahap Perkembangan Kelompok
22

 

 

Tahap 

 

Ciri-ciri 

 

Peran Fasilitator dan Anggota 

Kelompok 

Tahap Pertama 
: 
Perintisan 

Umur kelompok masih 
sangat muda, bahkan 
ada yang belum 
berbentuk kelompok 

• Mengenali satu per satuanggota 

kelompok, apa kegiatan mereka 

dalam kehidupan sehari-hari. 

• Mendorong kehadiran anggota 

dalam setiap pertemuan. 

• Meyakinkan anggota masyarakat 

bahwa pertemuan kelompok itu 

penting. 

• Jaga agar kehadiran anggota di 

pertemuan bukan dipengaruhi 

olehadanya BLM. 

                                                             
22 Modul Pengembangan KSM, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian 

Pekerjaan Umum, 2010),  hlm. 34 
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Tahap Kedua : 

Penataan 
(Tumbuh) 

Kejelasan tujuan, 

kegiatan, aturan 

kelompok, peran 

pengurus, adalah hal 

penting yang harus 

diperhatikan 

• Menyepakati dan memahami 

tujuan dan cita- cita kelompok. 

• Menyusun rencana kegiatan dalam 

waktu Tertentu (3 bulanan, satu 

kalender musim tanam, tahunan). 

•  Menyusun aturan kelompok seperti 

hari dan tempat pertemuan, 

ketentuan pengadaan dan 

pengembangan modal kelompok dan 

administrasinya. 

Tahap Ketiga : 

Pengembangan 
(Berkembang) 

Pada tahap ini keadaan 

rumah tangga kelompok 
sudah mulai tertata, 
sehingga kelompok 

perlu di fasilitasi untuk 
mengembangkan isi 

pertemuan kelompok, 
modal, usaha, dan kerja 
sama dengan pihak-pihak 
lain 

• Memperluas lingkup dan 

jangkauan progam yang 

dikembangkannya. Misalnya, jika 

awalnya hanya belajar tentang hama 

pada tahap ini kelompok diajak untuk 

mengembangkan gagasan 

pengembangan pertanian yang bisa 

membawa hasil lebih banyak namun 

ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

• Kesetaraan kedudukan dan peran 

perempuan di kelompok harus 
semakin diperkuat. 

Tahap 

Keempat : 
Pemandirian 

Peran fasilitator mulai 

berkurang,sebaliknya 

peran pengurus & 

anggota dalam 

mengambil keputusan 

semakin banyak. 

Pembuatan rencana 

kegiatan dan evaluasinya 

dilakukan secara mandiri 

oleh kelompok. 

• Peran fasilitator  semakin 

berkurang, peran kelompok untuk 

mengelola pertemuan,rapat 

pengurus, dan kerjasama dengan 

pihak lain semakin besar. 

 

Sebagai lembaga pimpinan LKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi 

untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya 

memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan 

bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama khususnya dikaitkan dengan 

kemiskinan dengan tetap menghargai hak pihak lain untuk berbuat yang sama dan 
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tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap berbagai dominasi 

pengaruh. 

6) Tahapan Perkembangan Kelembagaan 

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). Konsistensi dan 

kreativitas pengurus LKM akan merubah LKM itu sendiri. Begitupun, 

ketidakaktifan pengurus LKM akan membawa perubahan. masyarakat yang 

merasa penting akan keberadaan LKM sehingga termotivasi untuk berkontribusi 

juga akan membawa perubahan terhadap LKM, begitupun sebaliknya. Perubahan 

LKM adalah keniscayaan. Karenanya, sangat penting bagi pengurus LKM untuk 

mengenali perubahan.
23

 

Dua hal yang tidak boleh berubah dari semua variasi pengembangan LKM 

adalah pertama, cita-cita awalnya sebagai motor penanggulangan kemiskinan, dan 

kedua, pilihan bentuk organisasinya sebagai organisasi masyarakat warga (civil 

society organization). Berangkat dari alasan dan bentuk keberadaan tersebut, 

program ini mengembangkan tahapan pengembangan organisasi LKM yang 

bersifat generik sebagai berikut. 

 

 

 

 
                                                             

23 PNPM Mandiri Perkotaan, Penguatan BKM,(Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya 
Kementrian Pekerjaan Umum, 2010),  hlm. 24-25 
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Gambar 2.2 

Tahapan Pengembangan Organisasi LKM
24

 

 

Ciri utama dari tahapan ini adalah perubahan organisasi yang bergerak 

maju dari satu organisasi yang didorong pembentukannya oleh program menjadi 

organisasi yang sepenuhnya milik masyarakat. 

Metode dalam perkembangan organisasi LKM diadaptasi dari IDF 

(Institutional Development Framework – Kerangka Pengembangan Organisasi), 

suatu perangkat manajemen yang dirancang untuk menilai tingkat perkembangan 

suatu organisasi. Salah satu perngkat utama adalah matriks tingkat perkembangan 

organisasi LKM. matriks ini merupakan jantung dari alat penilaian perkembangan 

organisasi. Adapun matriks untuk tingkat perkembangan organisasi LKM yang 

mandiri sebagai berikut: 

1. Statuta Organisasi 

a. Visi dan Misi 

Visi misi harus dipahami semua pihak yang berkepentingan terhadap 

LKM. Secara konkrit, visi misi mestilah menjadi acuan dalam 

penyusunan program. 

b. Struktur Organisasi 

LKM mampu mengkaji ulang struktur organisasi sesuai kebutuhan 

kerja penanggulangan kemiskinan didaerahnya. 

                                                             
24 Modul Pelatihan Penguatan LKM,(Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian 

Pekerjaan Umum, 2010),  hlm. 25 
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2. Kepemimpinan 

a. Legitimasi Pemilihan Anggota LKM 

Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang diadopsi dari PNPM, 

tepat waktu dan diikuti sedikitnya 70% penduduk dewasa. 

b. Pengambilan Keputusan 

Ada konsultasi antara LKM/UP kepada KSM dan masyarakat. 

c. Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 

Seluruh anggota LKM memiliki penghargaan yang sama terhadap 

setiap pendapat yang muncul baik angggota laki-laki maupun 

perempuan. 

d. Mekanisme Minta Usulan Masyarakat 

Ada mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan masukan. 

e. Partisipasi Anggota LKM 

Hampir seluruh anggota LKM aktif mengelola LKM sesuai 

pembagian tugas yang disepakati. 

f. Pertemuan LKM  

Pertemuan rutin dilakukan dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota 

LKM, hasilnya dituangkan dalam risalah pertemuan. 

3. Sistem Manajemen 

a. Perencanaan 

LKM dan UP memiliki rencana kerja yang disusun berdasarkan PJM 

dan Renta Pronangkis. 

b. Monitoring dan Evaluasi 
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Mulai mengembangkan monev partisipatif atas semua kegiatan yang 

dilakukan.
 25

 

c. Dokumentasi dan Informasi 

Dilakukan secara sistematik dan mudah diakses. 

d. Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) 

Minimal 90% pengaduan yang diterima LKM dapat diselesaikan. 

e. Penerima Manfaat Kegiatan Program 

Minimal 90% rumah tangga miskin (RTM) di desa/kelurahan telah 

menjadi penerima manfaat kegiatan, sebagaimana terdapat dalam data 

pemetaan swadaya. 

4. Sumberdaya Keuangan 

a. Sumber Pendanaan 

Sumber dana dari PNPM lebih kecil dibandingkan dengan sumber 

yang lain (masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dsb). 

b. Rencana Keuangan 

Mampu menyusun perkiraan kebutuhan keuangan untuk menjalankan 

kegiatan 1 tahun ke depan serta rencana sumberdaya. 

c. Laporan Keuangan 

Dilakukan audit independen terhadap laporan keuangan. 

d. Pertanggungjawaban 

Laporan keuangan dan hasil audit diumumkan secara terbuka kepada 

masyarakat.
 26

 
                                                             

25 PNPM Mandiri Perkotaan, Penguatan BKM,(Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya 
Kementrian Pekerjaan Umum, 2010),  hlm. 25-30 
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5. Sumberdaya Manusia 

a. Pengembangan Kapasitas 

Mampu mengidentifikasi dan menyusun rencana pengembangan 

kapasitas sendiri, serta memiliki akses pengembangan kapasitas selain 

PNPM. 

b. Kaderisasi 

LKM menetapkan sistem dan mekanisme kaderisasi. 

6. Hubungan Eksternal 

a. KSM 

LKM-KSM membangun komunikasi timbal balik mendiskusikan 

berbagai masalah dan perkembangan KSM dan LKM. 

b. Masyarakat 

LKM mengembangkan media warga untuk membangun komunikasi 

timbal balik LKM dan masyarakat. 

c. Pemerintah 

Ada koordinasi untuk  menyelesaikan persoalan kemiskinan di 

desa/kelurahan. 

d. Organisasi Non Pemerintah 

Kesepakatan kerjasama jangka panjang untuk menanggulangi 

kemiskinan.
27

 

                                                                                                                                                                       
26 PNPM Mandiri Perkotaan, Penguatan BKM,(Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya 

Kementrian Pekerjaan Umum, 2010),  hlm. 30-32 
 

27 PNPM Mandiri Perkotaan, Penguatan BKM,(Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya 
Kementrian Pekerjaan Umum, 2010),  hlm. 34-36 
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B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Beberapa kajian penelitian terdahulu  yang relevan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Putriana Arifani, Jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 

2009 tentang Peranan BKM Dalam Menumbuhkan  Kemandirian 

Masyarakat dibidang Pembangunan Fisik Melalui P2KP di Desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Periode 2009. Dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa Peran BKM sebagai fasilitator dalam P2KP khususnya 

bidang pembangunan fisik untuk dapat membentuk masyarakat mandiri 

sangatlah membantu, hal tersebut dapat dilihat dari peran aktif masyarakat 

Desa Sriwulan dalam pelaksanaan pembangunan fisik mulai dari 

identifikasi masalah, skala prioritas, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 

monitoring, evaluasi hasil sampai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan 

hasil pembangunan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Fauziani, Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2013 tentang Upaya 

Mengentaskan Keluarga Miskin Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM) Studi Kasus BKM Makmur Bersama di Kelurahan Bolong 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Hasil  penelitian  ini  

dapat  disimpulkan  bahwa  Upaya  mengentaskan kemiskinan  Badan  

Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  Makmur  Bersama  di Kelurahan  

Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilaksanakan 
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melalui  program-program  BKM  melalui  UPK,  UPL  dan  UPS,  

Kendala pelaksanaan  Anggota  BKM  Makmur  Bersama  banyak  yang  

tidak  aktif  dalam rapat  BKM Makmur  Bersama  maupun dalam  

kegiatan  BKM  Makmur  Bersama dan ada beberapa anggota BKM 

Makmur Bersama yang mengundurkan diri dari keanggotaan  BKM  

Makmur  Bersama,  hanya  beberapa  aanggota  BKM  Makmur Bersama  

saja  yang  bekerja  secara  optimal,  beberapa  anggota  BKM  Makmur 

Bersama  bekerja  semaunya  sendiri,  pencairan  dana  yang  dilakukan  

secara bertahap mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tersendar-sendat, 

terjadi kekisruhan internal BKM dan minimnya swadaya dari masyarakat. 

Dari kedua penelitian diatas, Penelitian Diah dan penelitian Herliana 

menggunakan metode yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan tempat yang 

berbeda, penelitian Diah di Kabupaten Demak sedangkan Herliana di Kabupaten 

Karanganyar. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode 

penelitian yang sama yaitu kualitatif, di lokasi yaitu kelurahan Kedung Sari 

Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Riau. Kemudian penelitian Diah lebih fokus 

terhadap peranan Badan Keswadayaan Masyarakat dalam menumbuhkan 

kemandirian dibidang fisik pada tahun 2009, sedangkan penelitian Herliana juga 

lebih fokus upaya mengentaskan keluarga miskin melalui Badan Keswadayaan 

Masyarakat pada tahun 2013. penelitian yang saya lakukan fokus pada tinjauan 

kemandirian Lembaga Keswadayaan Masyarakat di kelurahan Kedung Sari 

kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Riau pada tahun 2016. 
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C. Kerangka Pikir  

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah tinjauan 

kemandirian lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) di Kelurahan Kedung 

Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sehingga peneliti mencoba 

mendeskripsikan LKM sesuai kenyataan yang terjadi lapangan. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah tinjauan 

kemandirian lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) di kelurahan Kedung 

Sari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, maka peneliti menetapkan kerangka 

pikir sebagai berikut. 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir 

 

 

Tinjauan Kemandirian LKM 

1. Memiliki kapasitas diri 

2. Memiliki tanggungjawab kolektif 

3. Memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara 

berkelanjutan 

 

Terwujudnya LKM yang mandiri 


