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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat 

kelurahan dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian 

besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan 

pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kelurahan. Otonomi kelurahan 

sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka 

inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah 

di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya. 

Keikutsertaan masyarakat merupakan salah satu kunci sukses dari 

penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, otonomi daerah telah memberikan 

ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menyadikan 

masyarakat tidak hanya sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi 

tersebut diharapkan akselarasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan 

berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.  

Pada sistem penyelenggaran pemerintahan di tingkat kelurahan, disebutkan 

adanya wadah partisipasi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan (LPMK). LPMK merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas 

prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan 

aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga 

pemberdayaan masyarakat kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah 

di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan secara 

partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan 

mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari 

lembaga tersebut.  

Pada kenyataannya, proses demokratisasi yang selama ini hampir tidak 

pernah ada, pada era otonomi daerah ingin dikembangkan suatu bentuk kehidupan 
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masyarakat yang lebih demokratis lagi dimana setiap orang akan mempunyai hak, 

kewajiban dan kesempatan yang sama. Sistem demokrasi di Kelurahan sekarang ini 

kuranglah baik. Hal ini dikarenakan, Pemerintahan Kelurahan menempatkan 

kedudukan seorang kepala kelurahan yang begitu kuat dengan jabatannya di hampir 

semua lembaga kelurahan, seperti ketua umum LMD dan ketua LKMD, sehingga 

pusat kekuasaan terkesan hanya berada pada satu tangan yaitu kepala kelurahan. 

Memang ada keuntungan yaitu kepala kelurahan mampu menciptakan suasana yang 

nyaman dan harmonis. Konflik hampir tidak pernah terjadi. Seiring dengan 

terjadinya reformasi, akhirnya disadari bahwa selama ini masyarakat telah 

kehilangan suatu momentum demokrasi.  

Hal ini pula yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Gilingan Kecamatan 

Banjarsari Kotamadya Surakarta. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, 

masyarakat terkesan enggan dalam berpartisipasi aktif dalam memberikan ide-ide, 

gagasan pemikiran kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.  

Masyarakat di Kelurahan Gilingan menganggap bahwa pembangunan pemerintahan 

kelurahan merupakan urusan pejabat-pejabat yang duduk di jajaran pemerintahan 

Kelurahan. Masysarakat tidak terlalu memusingkan tentang segala sesuatu yang 

berkaitan dengan program pembangunan di Kelurahan. Rendahnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan kelurahan 

menjadikan pihak LPMK sebagai salah satu lembaga yang mampu mewakili aspirasi 

masyarakat setempat memberikan harus memberikan perhatian guna menumbuhkan 

kembali rasa percaya diri pada masyarakat agar berani dan lebih peduli terhadap 

segala bentuk program kesejahteraan bagi masyarakat. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan 

Gilingan merupakan mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang 

secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Adanya lembaga pemberdayaan 

masyarakat kelurahan yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, 

memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan 

pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan. 

Saran dalam kendala pelaksanaan fungsi adalah pemberdayaan fungsi lembaga 
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pemberdayan masyarakat kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama 

dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan 

pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan, dan 

pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan 

lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan 

diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi 

hambatan mengenai sarana dan prasarana. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan (LPMK) kaitanya dengan dana operasional dari pemeintah kota dan 

penambahan dana operasional lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang 

telah dianggarkan dalam anggaranpendapatan belanja kelurahan serta anggota 

lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan diharapkan secara sukarela 

meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan 

lebih berkonsentrasi pada fungsinya agar didalam penerapan antar anggota lembaga 

pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan 

kerjasama yang baik (Sutoro, 2002:45-46). 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan seperti yang termuat dalam 

pasal 5 ayat 3 Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi, sebagai berikut: 

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; 

b. Penenaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam 

kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; 

d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil 

pembangunan secara partisipatif; 

e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya 

gotong-royong masyarakat; 

f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta 

keserasian lingkungan hidup; 

g. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; 

h. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan 

dan masyarakat. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis sebagai mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat.  Hal ini 

dikarenakan memiliki hubungan erat dengan kurikulum Program Studi Pendidikan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dana Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Pemerintahan Daerah. Kajian mengenai 

peran LPMK juga terkait erat dengan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn), baik di SMP maupun SMA. Untuk Stadar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (SD) PKn di SMP yang disajikan pada Kelas VIII dan IX semester 1 dan 2. 

Sedangkan untuk Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) PKn di 

SMA atau SLTA lainnya disajikan pada Kelas XI Semester 1 dan 2 sebagai berikut: 

Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani (SK). 

Kompetensi Dasar (KD) meliputi: mendeskripsikan pengertian dan 

prinsiprinsip demokrasi; mengidentifikasikan pengertian dan ciri-ciri 

masyarakat madani; menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak 

mulai Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi; menampilkan pemilihan 

umum sebagai sarana demokrasi; menampilkan perilaku budaya demokrasi 

dalam kehidupan sehari-hari (Budiyono, 2007: 31-60). 
 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran  LPMK Dalam Meningkatkan 

Sikap Demokratis Masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya 

Surakarta Tahun 2018” 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah, maka dari itu sebelum melakukan penelitian peneliti harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Permasalahan yang jelas maka 

proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang masalah 

di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat 

Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018? 
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2. Kendala apa saja yang dialami oleh LPMK dalam meningkatkan sikap 

demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya 

Surakarta tahun 2018? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh 

LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan 

Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berfungsi sebagai acuan pokok dari masalah yang diteliti dan 

dapat mengarahkan menuju jalan pemecahannya. Berdasarkan pemaparan tersebut, 

maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan peran  LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis 

masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta 

tahun 2018. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dialami oleh LPMK dalam meningkatkan sikap 

demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya 

Surakarta tahun 2018. 

3. Mendeskripsikan solusi yang dilakukan guna mengatasi kendala yang dihadapi 

oleh LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan 

Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang 

pengembangan konsep mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai peran LPMK terhadap 

peningkatan sikap demokratis masyarakat. 

b. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai  sumber untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan 

informasi kepada masyarakat agar mengetahui peran LPMK khususnya 

dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat setempat. 

b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan 

selama mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik 

pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


