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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Perencanaan pembangunan di Indonesia menganut dua (2) prinsip dasar, yaitu 

Perencanaan Pembangunan yang dikomando dari pusat Planning by Injustment atau 

sering disebut Top Down Planning dan ada Perencanaan yang disebut Buttom Up 

Planning atau Perencanaan yang dirancang dari bawah.  

Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, dimana setiap wilayah, daerah diberikan 

keleluasaan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, maka sistim 

perencanaan pembangunan lebih berorientasi kepada prinsip perencanaan Buttom Up 

Planning, sehingga setiap daerah bebas menentukan arah pembangunan daerahnya.  

 

Karena keterbatasan sumber daya keuangan, sumberdaya manusia sistim perencanaan 

pembangunan yang dirancang oleh setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan 

ekonomi, ternyata belum banyak daerah yang mampu mengatasi masalah kesenjangan 

pendapatan dan masalah kemiskinan baik absolut ataupun relative.  

Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah sebagai satu proses dimana Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan perkapita meningkat secara terus 

menerus, sedangkan sasaran dari pembangunan ekonomi adalah berupa kenaikan 
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tingkat produksi secara nasional yang ingin dicapai melalui penyediaan bahan – bahan 

produksi. 

 

Pada hakekatnya sasaran antara dari pembangunan ekonomi ditujukan untuk memacu 

kecepatan segenap sumber daya untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi melalui kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebab adanya 

pandangan bahwa kenaikan dari pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu syarat 

yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat (nececcery 

condition).  

 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata bukan suatu jaminan adanya peningkatan 

dan pemerataan hasil pembangunan, akan tetapi justru distribusi pendapatan yang 

relative merata diharapkan mampu menentaskan masalah kemiskinan. Masalah inilah 

bagi setiap daerah belum mampu diatasi secara baik dan bagi daerah perencanaan 

pembangunannya tidak masuk ke dalam skala prioritas, dan ini disebabkan 

keterbatasan pembiayaan pembangunan dan sumber daya manusianya. 

Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan 

beberapa kementrian seperti kementerian dalam negeri, kementerian keuangan dan 

kementrian daerah-daerah tertinggal, memandang perlu dilakukannya Program 

Penanggulangan dan Penentasan Kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, wujud 

program ini bukan semata-mata intervensi pemerintah pusat terhadap daerah, akan 

tetapi tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penentasan 

kemiskinan. 



3 
 

Aksi program ini ditujukan kepada daerah yang relative tertingal, daerah kritis dan 

daerah padat penduduk. Sejalan dengan itu pembangunan masyarakat Desa/Pekon 

terus ditingkatkan, pembangunan masyarakat Desa/Pekon akan dilanjutkan pula secara 

terencana dan terpadu dengan memperhatikan perkembangan penduduk dan 

kepentingan mereka agar dapat menjamin lingkungan yang sehat untuk hidup, bekerja 

dan berusaha serta dapat menekan terjadinya arus urbanisasi masyarakat Desa/Pekon 

ke Kota. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah bahwa disisi lain ada sistem pemerintahan yang bersifat sentralistis dengan 

alasan : 

1. Untuk memelihara aspek pemerataan antar daerah 

2. Kemampuan administrasi di banyak pemerintah daerah masih lemah 

3. Masih terdapat perbedaan yang tinggi dalam kondisi dan kemampuan keuangan 

antar daerah 

4. Untuk perencanaan nasional dalam pembangunan  

 

Pembangunan Kelurahan/Pekon merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang 

berlangsung di Kelurahan/Pekon, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat 

dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah Kelurahan/Pekon dalam 

memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia dan masyarakat yang tumbuh dengan 

swadaya gotong royong. Kemandirian dan keswasembadaan dalam proses 

pembangunan Kelurahan/Pekon, sehingga tidak selalu tergantung pada pemerintah. 
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Sejalan dengan aktivitas pelaksanaan pembangunan Kelurahan/Pekon, masyarakat 

pada umumnya tidak hanya sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, bahkan 

seyogyanya masyarakat harus menjadi subjek pelaksana dalam pembangunan tersebut. 

Sedangkan tujuan pembangunan tidak akan tercapai jika pembangunan hanya 

dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa adanya keterlibatan masyarakat setempat. 

 

Hingga Tahun 2012 Provinsi Lampung memiliki 12 Kabupaten dan 2 Kota, 

selanjutnya Kabupaten dan Kota tersebut terdiri dari 2.463 Desa/Pekon dengan jumlah 

penduduk 7.582.293 jiwa. Dengan pembagian tersebut dituntut adanya system 

pembagian keuangan daerah, khususnya dalam hal pembangunan harus menyediakan 

barang dan jasa. Barang dan jasa yang mempunyai manfaat sangat luas dan penyebaran 

yang sangat terbatas. Dalam hal ini barang dan jasa yang bermanfaat dalam masyarakat 

Desa/Pekon/Kelurahan. (BPS Provinsi Lampung, 2013) 

 

Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan telah menetapkan standar operasional 

prosedur (SOP) dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk pengalokasian pengeluaran 

atau pembelanjaan anggaran pemerintah daerah termasuk upaya untuk mendukung 

terciptanya kegiatan ekonomi produktif dan bantuan pembiayaan untuk membangun 

infrastruktur di Desa/Pekon, keterlibatan masyarakat akan program bantuan 

Desa/Pekon selain sebagai motivasi diharapkan dapat mengurangi tingkat 

pengangguran yang ada di Desa/Pekon, adanya aktivitas sosial ekonomi masyarakat 

dengan semakin bertambahnya jumlah uang yang beredar di tingkat Desa/Pekon. 

Pembangunan masyarakat di Kelurahan/Pekon adalah seluruh pembangunan yang 

berlangsung di Desa/Pekon meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, 
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dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat dan 

melibatkan seluruh potensi yang tersedia. 

 

Pendekatan yang ditinjau dari sudut politik dan hukum, Desa/Pekon sering di 

indentikkan sebagai organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu 

dalam struktur pemerintahan Negara. Kegiatan pembagunan di Desa/Pekon sangatlah 

bersifat multi sektoral menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu aspek 

ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, agama dan pertahanan keamanan, sehingga 

pembangunan Desa/Pekon bukan merupakan pembangunan yang berdiri sendiri, tetapi 

merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional daerah. 

 

Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk 

masyarakat dengan bantuan dari pemerintah khususnya dalam hal pembangunan, maka 

terdapatlah adanya perimbangan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama oleh 

pemerintah dan masyarakat secara berimbang. Artinya pembangunan Desa/Pekon 

mengutamakan pada prinsip perimbangan kewajiban yang serasi antara keduanya, 

yaitu pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang 

diperlukan, sedangkan masyarakat khususnya dalam hal pembangunan memberikan 

partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong 

royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan. 

Diharapkan kontribusi pemerintah dalam memberikan berbagai fasilitas untuk 

mengembangkan dan membangun Kelurahan/Pekon dapat menjadi penggerak 

aktivitas perekonomian masyarakat setempat dan sekaligus lambat laun mampu 

mengurangi kemiskinan yang ada di wilayah Desa/Pekon. 
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Untuk merangsang pembangunan di Desa/Pekon pemerintah telah memberikan dana 

bantuan yang diberikan kepada seluruh Desa/Pekon yang ada di tanah air yang disebut 

dengan Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) guna memperlancar proses 

pertumbuhan ekonomi di Desa/Pekon untuk menuju swasembada. 

 

Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) khususnya dalam hal pembangunan 

diberikan kepada Desa/Pekon dimaksudkan agar Desa/Pekon mampu menggali potensi 

yang dimilikinya menjadi potensi efektif yang berdaya guna dan berhasil, guna yang 

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa/Pekon dan dapat dikembangkan lebih 

lanjut sehingga menjadi sumber pendapatan Desa/Pekon yang semakin besar. Dengan 

Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) tersebut akan mendorong peningkatan 

swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. Disamping hal tersebut 

lembaga Desa/Pekon seperti pemerintah Desa/Pekon, BPD, LPM dan PKK menjadi 

lebih berfungsi. 

 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2008 tentang petunjuk 

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa/Pekon, Pasal 52 menyebutkan bahwa tujuan 

pemberian Bantuan Pembangunan Desa/Pekon adalah: 

a) Mendorong, menggerakan, dan meningkatkan swadaya gotong – royong 

masyarakat dalam pembangunan Desa/Pekon /Kelurahan 

b) Mengusahakan agar pemerintah Desa/Pekon/Kelurahan dan semua lembaga 

yang ada di Desa/Pekon , seperti; Badan Permusyawaratan Desa/Pekon (BPD), 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan 



7 
 

Keluarga (PKK) dan lembaga – lembaga lainnya dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya 

c) Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan lumbung Desa/Pekon 

/perkreditan desa dengan mendorong swadaya gotong royong masyarakat untuk 

menanggulangi kerawanan pangan dan menunjang usaha pencapaian 

swasembada pangan serta mengatasi kelangkaan permodalan di desa. 

d) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha – usaha ekonomi 

Desa/Pekon ke arah kehidupan berkoperasi dalam rangka meningkatkan 

pendapatan serta perluasan kesempatan kerja. 

 

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008, pasal 74 menyatakan 

bahwa Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) terdiri dari : 

1. Bantuan langsung kepada setiap Desa/Pekon  

2. Bantuan keserasian untuk meningkakan pelaksanaan pembangunan Desa/Pekon 

terpadu 

3. Bantuan khusus pemenang perlombaan 

4. Bantuan pembinaan dan administrasi tingkat kecamatan 

 

Keberhasilan pembangunan Desa/Pekon memungkinkan pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan 

dinamis, karena lebih dari 80% rakyat Indonesia tinggal didaerah pedesaan/Pekon. 
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Demikian juga dengan Propinsi Lampung, sebagian besar penduduknya tinggal di 

pedesaan/Pekon. Untuk mengetahui banyaknya Desa/Pekon, Rumah Tangga, 

Penduduk dan Rata – rata Kepadatan Penduduk setiap Kabupaten per Km
2
 di Provinsi 

Lampung pada akhir Tahun 2012an dapat dilihat pada Tabel I. 

 

Pada akhir 2012 jumlah Desa/Pekon di Provinsi Lampung adalah sebanyak 2.463 

Desa/Pekon yang terdapat di 262 Kecamatan, Propinsi Lampung mempunyai luas 

wilayah 3.528.835 Km
2
 dan jumlah penduduk adalah 7.582.293 jiwa dengan rata – rata 

kepadatan penduduk adalah 206.58 jiwa/km
2
. 

Dari 12 Kabupaten dan 2 Kota yang ada di Provinsi Lampung, jumlah Desa/Pekon 

dari Jumlah penduduk serta jumlah kepadatan penduduk per km
2
 dapat dilihat pada 

Tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Jumlah Desa/Pekon , Kepala Keluarga, Penduduk dan Rata – Rata 

Kepadatan Penduduk Setiap Kabupaten Kota per Km
2
 di Propinsi 

Lampung Tahun 2012. 

 
Kabupaten / Kota Desa/Pekon  Kepala Keluarga Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km
2
) 

Lampug Barat 201 97.976 381.439 77,05 

Tanggamus 158 146.814 826.610 246,26 

Lampung Selatan 251 315.797 1.341.258 421,68 

Lampung Timur 257 235.730 936.734 215,94 

Lampung Tengah 293 292.805 1.160.221 242,23 

Lampung Utara 247 136.207 562.314 206,31 

Way Kanan 210 97.104 362.749 92,50 

Tulang Bawang 138 182.541 774.265 99,64 

Pesawaran 133 172.330 450.331 87,26 

Bandar Lampung 98 187.037 812.133 4208,82 

Metro 22 32.046 132.044 2136,98  

Tulang Bawang Barat 132 92.089 882.116 213,89 

Mesuji 83 118.228 718.991 108.65 

Pringsewu 168 88.092 923.078 116.56 

Jumlah 2.463 1.891.885 7.582.293  189,758 

Sumber : BPS Propinsi Lampung. 2013. 
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Kabupaten Lampung Barat memiliki terdiri 22 Kecamatan, dengan jumlah Desa/Pekon 

201 buah. Berdasarkan tingkat perkembangannya Desa/Pekon dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga jenis yaitu Desa/Pekon kurang berkembang, Desa/Pekon sedang 

berkembang, dan Desa/Pekon maju. 

 

Berdasarkan pada tingkat perkembangannya di Kabupaten Lampung Barat terdapat 84 

Desa/Pekon maju, dan 113 Desa/Pekon tertinggal, hal ini menunjukan bahwa 

Kabupaten Lampung Barat mengalami kemajuan yang sangat lambat.  

 

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat adalah kecamatan Way 

Tenong. Kecamatan Way Tenong terdiri dari 8 Desa/Pekon, dimana terdapat 3 

Desa/Pekon kurang berkembang, 4 Desa/Pekon sedang berkembang, dan 1 

Desa/Pekon maju. Ini menujukan bahwa Kecamatan Way Tenong perkembangan 

ekonominya sangat lambat dengan kondisi geografis daerah perbukitan dengan mata 

pencaharian di sektor perkebunan, sedangkan luas wilayah kecamatan ini mencapai 

475 Ha. 

 

Penduduk Desa/Pekon Karang Agung berjumlah sekitar 8.648 jiwa, yang mana 4.396 

jiwa terdiri dari penduduk dengan jenis kelamin laki – laki dan 4.252 jiwa adalah 

penduduk wanita. Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Desa/Pekon Karang 

Agung terbanyak bermata pencaharian sebagai petani perkebunan dan buruh 

penggarap serta bekerja disektor jasa dan pegawai negeri sipil. Berdasarkan pada 

tingkat pendidikannya, penduduk Desa/Pekon/Kelurahan Karang Agung terbanyak 

berpendidikan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Dasar. 
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Untuk memajukan Desa/Pekon Karang Agung pemerintah berupaya memberikan 

Bantuan Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) dari pemerintah karena adanya 

tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, 

khususnya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, diperlukan adanya sumber daya 

berupa peningkatan pelayanan masyarakat di tingkat Desa/Pekon dengan membangun 

berbagai prasarana khususnya prasarana produktif dan prasarana pemasaran. 

 

Desa/Pekon Karang Agung dalam pembiayaan pembangunannya telah menerima Dana 

Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) sejak tahun 2006 dan sampai sekarang. Pada 

tahun anggaran 2012 jumlah DPD/P yang diterima oleh Desa/Pekon/Kelurahan Karang 

Agung adalah sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh jutah rupiah). 

Penggunaan DPD/P diatur dalam pasal 116 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 56 

tahun 2005, yaitu: 

1. Bantuan pembangunan Desa/Pekon digunakan untuk membangun proyek – 

proyek yang diprioritaskan oleh masyarakat Desa/Pekon yang tercermin dari 

program masing – masing seksi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

dan kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat serta kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

2. Disamping penggunaan dimaksud dalam ayat (1) juga digunakan untuk 

pemantapan administrasi pembangunan, administrasi pemerintahan di 

Desa/Pekon, dan pemantapan LPM serta pelaksanaan system Unit Daerah 

Kerja Pembangunan (UDKP) mempercepat pencapaian Desa/Pekon maju. 
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Untuk mengetahui alokasi DPD Desa/Pekon Karang Agung pada tahun 2008-2012 

dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 2. Alokasi Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) Karang Agung   

         Tahun Anggaran 2008 – 2012 ( Rupiah) 

 
Tahun Alokasi Dana Pembangunan Desa/Pekon /Kelurahan (DPD) 

Prasarana 

Desa/Pekon  

Bulan Bhakti 

LPM 

PKK Anak dan 

Remaja 

Kegiatan 

Perekonom

ian 

Lain- lain Jumlah 

Alokasi 

2008 37.000.000 5.000.000 4.500.000 8.500.000 10.000.000 5.000.000 70.000.000 

2009 37.500.000 6.000.000 6.500.000 10.000.000 15.000.000 5.000.000 80.000.000 

2010 42.500.000 6.500.000 12.500.000 13.000.000 20.000.000 5.000.000 100.000.000 

2011 42.500.000 7.500.000 12.500.000 12.500.000 20.000.000 5.000.000 100.000.000 

2012  53.000.000 14.500.000 15.000.000 12.500.000 24.000.000 11.000.000 130.000.000 

Sumber: APPKD Pekon Karang Agung 2013 

 

Disamping itu DPD/P juga digunakan untuk keperluan PKK antara lain untuk 

pelaporan kegiatan PKK Desa/Pekon/Kelurahan, biaya Pembinaan PKK Desa/Pekon 

(PMT Balita pada Posyandu, BKB), UP2K, sedangkan untuk kegiatan lainnya DPD/P 

digunakan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan oleh Kecamatan. 

 

B. Permasalahan 

 

Penggunaan dan alokasi Dana Pembangunan Desa/Pekon memerlukan perencanaan 

serta pemikiran dan konsepsi yang makin mendalam, perencanaan dan koordinasi yang 

semakin mantap, serta para pelaksana yang mampu dan terampil. Sesuai dengan 

fugsinya Pemerintah Desa/Pekon/Kelurahan dan lembaga Desa/Pekon/Kelurahan 

seperti BPD/K dan LPM secara bersama berkewajiban untuk menyusun program 

pembangunan Desa/Pekon, serta melaksanakan dan mengefektifkan penggunaan dana 

di Desa/Pekon Karang Agung. Tujuannya adalah agar supaya alokasi Dana 

Pembangunan Desa/Pekon/Kelurahan (DPD/K) diharapkan mampu mengatasi 
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permasalahan yang dihadapi Desa/Pekon/Kelurahan sehingga tujuan dari pemberian 

Dana Pembangunan Desa/Pekon/Kelurahan dapat tecapai tepat pada sasarannya.  

 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

alokasi Dana Pembangunan Desa/Pekon/Kelurahan (DPD/K) yang dilakukan oleh 

kepala Desa/Pekon/lurah agar mampu meningkatkan swadaya masyarakat untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan bidang sosial ekonomi di 

Desa/Pekon/Kelurahan Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung 

Barat. 

 

C. Tujuan Penulisan 

 

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah : 

Untuk menganalisis alokasi Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/K) di 

Pekon/Kelurahan Karang Agung. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Diberlakukannya Otonomi daerah dengan konsep Kebijakan desentralisasi pada 

dasarnya untuk mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Tujuan 

diberlakukannya kebijakan ini adalah, agar pemerintah daerah mampu mandiri 

sehingga ada pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat untuk meningkatkan 

peranan pemerintah daerah, Kecamatan dan Desa/Pekon . Hal ini yang masih 

dibutuhkan adalah suatu perbaikan kinerja, khususnya untuk perbaikan layanan 

pemerintah baik ditingkat Desa/Pekon maupun tingkat Kabupaten. Untuk masalah ini 



13 
 

sangat dibutuhkan kejelasan dan transparansi mengenai batas – batas kewenagan dan 

bentuk kongrit layanan dari masing – masing otoritas, sehingga terdapat kejelasan 

wilayah kerja dan dengan demikian terdapat pula kejelasan bagi masyarakat, baik 

dalam menyalurkan aspirasi ataupun dalam melakukan kontrol. Reformasi ini harus 

pula memastikan suatu prinsip bahwa tidak boleh ada kebijakan yang diambil tanpa 

suatu persetujuan dari masyarakat. (Khairudin Tahmid, 2004: 67). 

 

Dana Pembangunan Desa/Pekon (DPD/P) dimaksudkan untuk menggerakkan 

Desa/Pekon (Stimulasi) melalui peningkatan kemampuan dalam proses perubahan 

sosial dan penguatan pembangunan masyarakat serta pemantapan kelembagaan baik 

Lembaga Pemerintah Desa/Pekon maupun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di 

Desa/Pekon/Kelurahan dalam menunjang seluruh ekonomi masyarakat. 

 

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat sampai tingkat Desa/Pekon/Kelurahan dalam rangka pengembangan sosial 

ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat 

Desa/Pekon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terpenuhinya 

kebutuhan prasarana Desa/Pekon yang dapat meningkatkan produksi, kesempatan 

kerja, dan pendapatan masyarakat Desa/Pekon. 

 

Tujuan jangka panjang dari pembangunan Desa/Pekon adalah mewujudkan 

Desa/Pekon Swasembada, untuk itu lembaga Desa/Pekon berperan dalam 

menggerakkan prakarsa dan swadaya masyarakat Desa/Pekon secara swadaya dan 

mandiri.   
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Dibentuknya forum dan lembaga kemasyarakatan berdasarkan Undang – Undang 

No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bertugas membantu pemerintah 

Desa/Pekon dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa/Pekon. 

Dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berperan sebagai badan 

perencanaan pembangunan Desa/Pekon. LPM adalah lembaga masyarakat di 

Desa/Pekon yang tumbuh oleh dan untuk masyarakat Desa/Pekon, dan merupakan 

wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang melanjutkan berbagai 

kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya masyarakat yang mandiri, terdapat 

beberapa aspek kehidupan masayarakat Desa/Pekon dalam rangka mewujudkan 

ketahanan nasional yang meliputi aspek – aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial 

budaya, agama dan keamanan. (Dadang Juliantara, 2000: 78). 

 

Tujuan LPM (Mashuri Mashab, 1992: 85) adalah: 

1. Membantu pemerintah Desa/Pekon dalam meningkatkan pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat 

2. Menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong – royong dalam 

pembangunan 

3. Menciptakan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan 

pengembangan ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan 

dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah. 

 

Melalui LPM diharapkan prakasa, partisipasi aktif dan swadaya gotong – royong 

masyarakat dapat ditumbuh kembangkan dengan berbagai kegiatan perencanaan, 
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pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan hasil pembangunan Desa/Pekon guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 


