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Latar Belakang

a. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang 
desa mengamanatkan bahwa pemberdayaan 
masyarakat desa merupakan aksi bersama yang 
dilaksanakan dalam satu kesatuan tata kelola 
pemerintahan desa, lembaga 
kemasyarakatan Desa dan lembaga adat 
serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 
maju dan mandiri.

b. Dan lembaga kemasyarakatan Desa merupakan 
wadah partisipasi masyarakat dan sebagai 
mitra pemerintah desa



DEMOKRASI
APA ARTINYA Demokrasi berasal dari 

kata demokratia yang merupakan salah satu 
kata dari bahasa Yunani. Demokrasi sendiri 
memiliki arti suatu kekuasaan rakyat. Adapun 
secara umum, demokrasi terbagi menjadi dua 
kata, pertama adalah kata Demos yang 
maknanya adalah rakyat. Dan kedua 
adalah kratos yang maknanya adalah 
kekuatan atau kekuasaan.



DEMOKRASI
Pengertian dari demokrasi sendiri juga bisa 

diartikan sebagai sebuah bentuk kekuasaan 
tertinggi yang terdapat di tangan rakyat. 
Tentang demokrasi ini, warga Negara boleh 
ikut di dalam mengambil bagian, entah itu 
secara langsung atau dalam sebuah bentuk 
perwakilan dalam hal pelaksanaan 
perumusan, pengembangan dan juga proses 
menyusun hukum.



APA DEMOKRATISASI
Adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini 

bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari 
sistem politik otoriter ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik 
semi-otoriter ke demokrasi. Hasilnya bisa menguat seperti di 
Britania Raya atau mundur seperti di Argentina. Berbagai pola 
demokratisasi digunakan untuk menjelaskan fenomena politik lain, 
misalnya apakah negara terlibat dalam perang atau ekonominya 
tumbuh. Demokratisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 
pembangunan ekonomi, sejarah, dan masyarakat madani. Hasil 
ideal dari demokratisasi adalah menjamin rakyat punya hak 
memilih dan suara dalam sistem politik negaranya.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezim_politik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Autoritarianisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Semi-otoriter&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konsolidasi_demokrasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Britania_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Argentina


KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENATAAN & PENGUATAN 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN  DESA

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PERMENDAGRI NO. 5 TH 2017
TTG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN 
(dalam proses revisi) 

TUGAS MASING2 LEMBAGA KEMASYARAKATAN
   LPM bertugas menyusun rencana, melaksanakan
   mengendalikan pembangunan scr partisipatif, 
   menggerakkan swadaya gotong royong.

UU NO. 6 TH 2014
TENTANG DESA

PASAL 94
Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat

PP NO. 43 TH 2014 mjd PP No.47/15
TENTANG PERATURAN PELAKSANA

UU NO 6 TH 2014 TTG DESA

PASAL 150 ayat 2
Lembaga kemasyarakatan desa bertugas :
1.Melakukan pemberdayaan masyarakat
2. Ikut serta dalam perencanaan & pelaksanaan pembangunan
3.Meningkatkan pelayanan masy. desa
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Fungsi Lembaga Kemasyarakatan 
Desa

 Penampungan dan penyaluran aspirasi 
masyarakat

 Penanaman dan pemupukan rasa 
persatuan dan kesatuan.

 Peningkatan kualitas dan percepatan 
pelayanan pemerintah.

 Penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
pelestarian serta pengembangan hasil 
pembangunan secara partisipatif.

 Menumbuhkembangkan dan penggerak 
prakarsa serta  swadaya masyarakat 



PEMBENTUKANPEMBENTUKAN

1.  Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa pemerintah 
desa dan oleh masyarakat. 
(dalam peraturan sebelumnya dikatakan bahwa di desa “dapat” 
dibentuk lembaga kemasyarakatan).

 2.  Pembentukan lembaga kemasyarakatan diatur dengan peraturan 
desa dan peraturan bupati/walikota.
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1. LPM atau
      sebutan Lain

Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan  serta menggerakkan swadaya 

    gotong royong

2. Tim Penggerak
    PKK desa

Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan 
    Keluarga

3. RT/RW atau 
    sebutan lain

Penyelenggaraan urusan Pemerintah

4. Karang Taruna
Menanggulangi masalah2 generasi muda
maupun pengembangan potensi generasi 

    muda

JENIS-JENIS  
LKD



PUSAT KEMASYARAKATAN 
DESA
Kerangka yuridis institusional bagi masyarakat desa 
dalam rangka mendorong tumbuhnya ruang-ruang 
publik bagi pendidikan hukum, sosial, budaya maupun 
politik masyarakat

• PKD merupakan suatu forum (bukan lembaga) yang 
memberikan ruang bagi pembelajaran masyarakat dan 
ruang komunikasi dalam kerangka pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat

• Sebagai forum pembelajaran komunikasi, PKD menjadi 
forum yang memperkuat dan meningkatkan kapasitas 
masyarakat

• PKD memfasilitasi terwujudnya interaksi dan 
komunikasi di antara masyarakat dan juga pihak terkait

Karakteristik PKD



Model Penguatan 
masyarakat dan 
LKD

PKD

Kesenjangan 

Kapasitas

Jejaring sosial

Konsolidasi Isu 
/ Gagasan / 
Pemikiran

Pendidikan dan 
Pengembangan 

Kader

Infiltrasi 
Program



Para Pihak yang 
terlibat dalam PKD

Pengembangan 
PKD

Masyarakat

Akademisi

LKD, Kelompok Masy

Pendamping, Paralegal

DPRD

Pemda Kab

Pemerintah Kecamatan

Pem. Desa

Sistem/Ruang Diskusi/Wadah/Forum



• Dalam perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, melalui: 

• Pengembangan program masyarakat partisipatif yang 
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan 
mengutamakan pengembangan proses interaksi 
masyarakat melalui partisipasi aktif warga Desa pada 
seluruh tahapan pembangunan di Desa.

• Pengembangan perencanaan masyarakat diarahkan 
pada upaya penguatan masyarakat berinisiatif secara 
kreatif untuk menyusun rencana kegiatan 
pembangunan secara partisipatif melalui mekanisme 
yang ditentukan dan atau yang disepakati warga.

• Pengembangan aksi masyarakat yang berorientasi 
pada pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai 
kapasitas warga dengan penuh kesadaran, solidaritas, 
dan sukarela.

Pengembangan Dinamika Sosial 1: 
Manajemen Pembangunan 
Partisipatif

Pengembangan Dinamika Sosial 1: 
Manajemen Pembangunan 
Partisipatif



• Dalam perspektif Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui: 

• Menjunjung tinggi, memelihara, dan 
melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, 
sambatan, dan kerja bhakti (dengan berbagai 
keberagaman istilah lokal lainnya) sebagai nilai 
lokal berbasis budaya.  

• Penguatan penerapkan gotong royong dalam 
kegiatan pembangunan di Desa secara rutin dan 
insidentil maupun dalam merespon 
pembangunan dari atas (pemerintah).

• Pengembangan gerakan gotong royong 
masyarakat dalam pembangunan bukan 
sebagai acara seremonial semata.

Pengembangan Dinamika Sosial 
2: 
Gotong royong, sambatan, dan 
kerja bhakti

Pengembangan Dinamika Sosial 
2: 
Gotong royong, sambatan, dan 
kerja bhakti



• Dalam perspektif Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui: 
• Kesamaan akan kebutuhan untuk berkorban 

demi kemajuan, kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat

• Menghargai, memaknai dan 
mendayagunakan kontribusi warga 
masyarakat dalam batas kewajaran

• Memaknai bahwa desanya hanya dapat 
maju, mandiri dan sejahtera atas dasar 
kesadaran dan kesukarelaan warga

Pengembangan Dinamika Sosial 
3: 
Swadaya masyarakat

Pengembangan Dinamika Sosial 
3: 
Swadaya masyarakat
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FUNGSI

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA DAN MANAJEMEN 
PEMBANGUNAN DESA

PERAN

SEBAGAI WADAH 
PARTISIPASI MASYARAKAT 
DAN PENYALUR ASPIRASI 
MASYARAKAT DALAM 
BERBAGAI ASPEK, SERTA 
SEBAGAI MITRA 
PEMERINTAH DESA

1. MEMBANTU FUNGSI 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA.

2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 
DESA.

3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 
DESA.

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA.

KEWAJIBAN MEMBERDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA



Urgensi Pembinaan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa
• UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa 

dalam melaksanakan programnya di desa ; pemerintah, 
pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah wajib 
memberdayakan dan mendayagunakan lembaga 
kemasyarakatan yang sudah ada.

• Lembaga kemasyarakatan menjadi aktor yang berperan 
penting  dalam tata kelola desa, pemberdayaan masyarakat 
dan pembangunan desa.

• Lembaga Kemasyarakatan berperan penting sebagai pihak 
yang menggerakkan/motivator/prakarsa di masyarakat.



TANTANGAN KE DEPAN

 Pengembangan ketahanan masyarakat desa/berkaitan dengan 
banyak aspek, oleh karena itu proses pelaksanaannya pun tidak 
terikat pada satu lembaga saja.

 Dibutuhkan strategi dan komitmen bersama dari pemerintah (pusat 
sampai ke desa), lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial, 
organisasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, 
pendamping desa, paralegal dan sebagainya agar bersama 
membangun ketahanan masyarakat dengan nilai dan semangat 
gotong royong, persatuan, kekeluargaan dan kebersamaan.

 Setiap lembaga di masyarakat berperan penting dalam 
pengembangan pusat kemasyarakatan, baik melalui pembinaan, 
sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan program maupun 
membentuk sikap masyarakat yang tahan terhadap permasalahan 
dan tantangan yang dihadapi



Strategi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

 Pengorganisasian dan fasilitasi kelembagaan masyarakat berskala lokal dalam rangka membangun 
komitmen bersama untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

 Penguatan “ideologi” (visi dan misi) berbasis kearifan lokal yaitu sikap gotong royong, 
musyawarah, kekeluargaan, kebersamaan, semangat persatuan.

 Pembinaan dan pendampingan melalui pelatihan maupun bimbingan teknis ketahanan masyarakat.

 Pengembangan ruang diskusi publik masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan pusat 
kemasyarakatan.



P E N D A N A A N

 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan :

1. Swadaya masyarakat

2. APB desa

3. Bantuan pemerintah

4. Bantuan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota

5. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat



MAKAN DURIAN BERSAMA 
KEKASIH CUKUP SEKIAN 

DAN TERIMA KASIH
PALU 2019

ASHIAAAAAPP
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