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Abstrak

M. Wahyu Arbain, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2010. Peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai
Kartanegara, dibawah bimbingan Bapak Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si selaku
Dosen pembimbing pertama, dan  Bapak Eddy Iskandar, S.Sos, M.Si selaku
Dosen pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan  Peran
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Muara Jawa Tengah
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis data yang di
gunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan
teknik pengumpulan data melalui library research dan field work research. Dari
data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif
Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan
bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Muara
Jawa Tengah sudah berjalan maksimal dalam hal menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat, menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi
sumberdaya, penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta
swadaya gotong royong masyarakat, serta sebagai pendukung media
komunikasi,informasi, dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini
dapat dilihat dari Peran LPMK Kelurahan Muara Jawa Tengah dalam
melakukan kegiatan-kegiatan yang diperuntukan kepada pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Tengah. Walaupun dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi.

Kata Kunci : Peran LPM, Pemberdayaan.
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Pendahuluan
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja untuk

memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola
sumber daya lokal yang di miliki collective action dan networking sehingga pada
akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi,
sosial dalam bermasyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan
masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat
agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama
dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan
dalam jangka panjang.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat juga tertuang didalam ketentuan
Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan
"pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat". Rumusan kebijakan tersebut
menegaskan bahwa antara kebijakan pemberdayaan masyarakat dan
penyelengaraan otonomi daerah memiliki hubungan reciprokal atau hubungan
timbal balik.

Dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi, pemerintah
tidak hanya berkerja sendirian, ada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
memiliki tugas terlebih dalam hal kesejahteraan masyarakat dengan cara
melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam Undang-Undang Repulik
Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, pasal 211
menyebutkan bahwa didesa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang
ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan, kemudian lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam
Memberdayakan Masyarakat.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu
LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se
Indonesia yang hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-
masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan
nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat di desa / kelurahan. Tujuan diadakannya atau dibentuk
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa/kelurahan antara lain ialah
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara didalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia bedasarkan
pancasila dan UUD 1945, Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, meningkatnya
kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia, meningkatnya ekonomi
kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa mengenai LPMK yang
tidak terlalu berperan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena dari
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delapan LPMK yang ada di delapan kelurahan tidak hampir semuanya bergerak
atau berkegiatan yang bersinggungan langsung dengan pemerintah dan
masyarakat di Kecamatan Muara Jawa, dan adapun LPMK di Kecamatan Muara
Jawa lebih berorientasi pada proyek-proyek pembangunan fisik seperti
pembangunan jalan, pembangunan drainase dibandingkan pembangunan non fisik
seperti pemberdayaan masyarkat.

LPMK di Kelurahan Muara Jawa Tengah sedikit berbeda dengan LPMK
yang ada di Kecamatan Muara Jawa, karena LPMK ini menjalankan perannya
dalam pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud adalah lebih dominan pada
“Man Powering” atau pemberdayaan yang dilakukan pada pembentukan kualitas
Sumber Daya Manusia , dan begitu berperan dalam hal mengurangi pengguran
dengan cara melakukan pelatihan-pelatiahan seperti pelatihan menjahit,
pengiriman SDM ke keluar daerah seperti ke Cepu dalam hal migas, pelatihan alat
berat dan lain-lain, dengan berkerja sama dengan perusahaan atau pihak ketiga
lainnya. Walaupun LPMK ini bertempat di wilayah administratif kelurahan
Muara Jawa Tengah, namun LPMK ini bisa membantu masyarakat di Kelurahan
lain di Kecamatan Muara Jawa bahkan juga untuk yang berada di Kecamatan
Samboja. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya koordinasi yang dilakukan
LPM Kelurahan lain kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat tidak begitu
yakin dengan kinerja yang dilakukan LPMK di kelurahanya masing-masing.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan LPM Kelurahan Muara
Jawa Tengah tidak selalu berjalan dengan baik, ada beberapa kendala yang
dialami oleh LPM ini, kendala yang sering dihadapi berupa minimnya koordinasi
diantara unsur-unsur pendukung disekitar LPM ini, tindakan atau kegiatan yang
dilakukan LPM tidak didukung oleh pemerintahan yang ada. Kemudian dalam
hubungan atau kemitraan antara LPM dan Perusahaan, dimana perusahaan sering
tidak kooperatif dan cendrung lebih tertutup terhadap LPM. Hal-hal tersebutlah
yang kemudian menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh
jajaran pengurus LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah.

Kerangka Dasar Teori
Peran

Peran secara etimologis menurut kamus besar bahasa Indonesia
(2005:854) diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh
orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat". Pada umumnya peran tidak
ditentukan secara eksplisit, tetapi tampak suatu dipahami oleh para anggota
organisasi. Baik ditetapkan secara formal maupun informal sistem peran
merupakan bagian integral dari setiap organisasi.

Menurut Adam (2000:935), peran adalah perilaku yang diharapkan
dalam kerangka posisi sosial tertentu. Lebih lanjut menurut Riyadi (2002:138)
Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan
oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik
itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai harapan orang atau
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lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara
struktural (norma-norma,harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

Organisasi
Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau

bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan
aktivitasnya. Organisasi sebagai suatu sistem adalah sistem terbuka, dimana batas
organisasi adalah lentur dan menganggap bahwa faktor lingkungan sebagai input.
Organisasi selalu peka dan berupaya untuk selalu beradaptasi dengan perubahan-
perubahan yang terjadi pada faktor lingkungan eksternal.

Jhon D. Millet (dalam Sutarto 1991:23), organisasi adalah orang-orang
yang berkerja sama dan dengan demikian mengandung ciri-ciri dari hubungan-
hubungan manusia yang timbul dalam aktifitas kelompok. Kemudian Baddudu
Zain (1994:967), organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari
kelompok orang tertentu dengan latar belakang dasar ideologi yang sama.

Sedangkan Menurut Dydiet Hardjito (1995:5), organisasi adalah kesatuan
sosial yang di koordinasikan secara sadar, yang memungkinkan anggota mencapai
tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah

Struktural Fungsional
Seperti yang dikemukakan oleh Fred W. Riggs (1996:64-65) struktural

adalah suatu penelaahan literatur di bidang sosiologi dan administrasi negara yang
memusatkan perhatiannya pada birokrasi akan segera bahwa istilah tersebut
sering digunakan untuk menunjuk suatu tipe organisasi bagi sejumlah perkantoran
yang secara hirarkis berhubungan satu sama lain.

Teori fungsionalisme di kembangkan oleh Robert Merton dan Talcot
Parsons, (Fakih 2008:50-53) dalam teori ini tidak langsung menyinggung tentang
perubahan sosial pembangunan, tetapi teori memberikan secara erat dengan
beberapa teori pembangunan seperti human capital theory dan teori modernisasi.
Teori ini sebenarnya sangat sederhana bahwa masyarakat di pandang sebagai
suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan, (agama, pendidikan,
struktur politik, keluarga dan sebagainya).

Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran
biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri
dari organ-organ yang saling ketergantungan, karena ketergantungan tersebut
merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan
hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan struktural fungsional
ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Lembaga, Organisasi, dan Kelembagaan

Dalam Ensiklopedia sosiologi, lembaga diistilahkan dengan institusi,
sebagaimana yang didefinisikan oleh Macmillan (dalam Saharuddin,2001:1),
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“merupakan seperangkat hubungan-hubungan norma, keyakinan, dan nilai-nilai
yang nyata yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian yang
penting dan berulang.

Selanjutnya menurut Amitai Etzioni (1985:3), mengatakan bahwa
masyarakat terdiri dari organisasi-organisasi, dimana hampir sepanjang hidup
manusia dilaluinya dengan bekerja untuk kepentingan organisasi. Dengan
demikian organisasi merupakan suatu unit sosial yang sengaja dibentuk dan
dibentuk dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Proses pelembagaan pada masyarakat sangat lama sekali dan merupakan
hasil ciptaan manusia. Oleh karena proses kelembagaan merupakan hasil ciptaan
manusia, maka Sudrajat (dalam Soekanto, 2001:5) mengkategorikan sebagai
“teknologi”. Sementara itu, teknologi yang diciptakan manusia dapat di
identifikasikan menjadi 2(dua), yaitu yang bersifat materil dan teknologi bersifat
organisatoris. Teknologi yang bersifat organisatoris ini yang merupakan
pengertian dari kelembagaan tersebut.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor

32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, dalam bagian keempat mengenai
lembaga lain yang terdapat dalam pasal 211 menyebutkan bahwa didesa dapat
dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kemudian lembaga
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu
Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam Memberdayakan Masyarakat.

Menurut Permendagri No 5 Tahun 2007, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam
memberdayakan masyarakat. Dan kemudian pada pasal 2 dijelaskan Lembaga
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas
prakarsa masyarakat dan/atau alas prakarsa masyarakat yang difasilitasi
Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat dan di tetapkan dalam peraturan
daerah kabupaten/ kota.

Adapun fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan
tugas yang disebutkan dalam Permendagri No 5 Tahun 2007 pasal 4 ayat 2,
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.
b. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat.
c. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat,

pelestarian pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
d. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya

gotong royong masyarakat.
e. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta
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keserasian lingkungan hidup.
f. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat

terlarang (narkoba) bagi remaja.
g. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

h. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah
desa/kelurahan dan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat
Secara etimologis menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005:241)

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan melakukan
sesuatu atau kemampuan bertindak. Bertolak dari pengertian tersebut, maka
pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses dari tidak berdaya menuju
berdaya atau proses memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau
proses pemberian daya kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian
daya kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada yang
kurang berdaya.

Menurut Widjaja (2003:169) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya
meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga
masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal
untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi,
sosial, agama dan budaya.

Metode Penelitian
Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis

lakukan di Desa Benua Baru Ilir dengan sumber data ditentukan menggunakan
Teknik Purposive Sampling dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data
berupa Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan
(Field Work Research) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian
Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode
penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu
keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang
lengkap mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan
Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Menampung dan

Menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam artian LPM sebagai lembaga
kemasyarakatan dengan orientasi kepentingan masyarakat, dengan terbuka
menerima setiap aspirasi masyarakat. Artinya LPM dengan struktur yang ada
didalamnya berperan atau bertindak sebagai wadah atau tempat untuk masyarakat
menyampaikan usulan-usulan serta masukan yang berkaitan dengan permasalahan
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yang dihadapi oleh masyarakat atau pun terkait dengan bentuk pembangunan dan
pemberdayaan yang ada Kelurahan Muara Jawa Tengah agar kemudian usulan-
usulan tersebut bisa diterima, ditanggapi, dan di pertimbangkan atau pun dipilih
mana masukan yang menjadi prioritas bagi kepentingan masyarakat secara umum
untuk kemudian dapat di realisasikan oleh LPM dengan artian aspirasi tersebut
tetap berdasarkan kepentingan masyarakat umum, dan tidak diperuntukkan
kepada pihak-pihak tertentu, atau pun disampaikan pada pemerintah Kelurahan
Muara Jawa Tengah secara langsung atau pun melalui Musrembang yang
dilakukan pada bulan Januari setiap tahunnya.
Tabel 4.8 Daftar aspirasi masyarakat yang disampaikan pada LPM
NO Jenis Kegiaatan Lokasi

1
Semenisasi jalan menuju Sindang Jaya
(RT 12, RT 13)

Kelurahan Muara Jawa
Tengah

2 Semenisasi jalan Gang di Setiap RT
Kelurahan Muara Jawa
Tengah

3 Pengadaan Air Bersih
Kelurahan Muara Jawa
Tengah

4
Normalisasi Parit di lingkungan RT 5,
RT 6, dan RT 7

Kelurahan Muara Jawa
Tengah

5 Perbaikan Jalan dari RT 6 menuju RT 11
Kelurahan Muara Jawa
Tengah

6 Proposal Perbaikan tempat Ibadah
Kelurahan Muara Jawa
Tengah

7 Lamaran Pekerjaan untuk Perusahaan
Kelurahan Muara Jawa
Tengah

8
Permasalahan antara Pekerja dengan
Perusahaan

Kelurahan Muara Jawa
Tengah

9 Keamanan lingkungan
Kelurahan Muara Jawa
Tengah

Sumber : LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah Tahun 2014

Berdasarkan pada tebel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa aspirasi yang
diterima LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah sejauh ini tidak hanya usulan atau
aspirasi yang berorientasi pada pembangunan fisik seperti semenisasi jalan
menuju Sindang Jaya (RT 12,RT 13), semenisasi jalan Gang disetiap RT,
pengadaan air bersih untuk masyarakat, normalisasi Parit di lingkungan RT 5, RT
6, dan RT 7 , kemudian aspirasi/usulan masyarakat berupa proposal Perbaikan
tempat ibadah. Beberapa usulan diatas yang pernah diterima LPM kelurahan
Muara Jawa Tengah dalam Pembangunan fisik. Selanjutnya ada pun aspirasi/
usulan yang masuk kepada LPM yang mengarah pada pembangunan non fisik
atau dalam pemberdayaan yaitu seperti lamaran pekerjaan dari masyarakat yang
ingin dibantu oleh LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah masuk/berkerja di
perusahaan-perusahaan yang sering berkerja sama dengan LPM. Kemudian
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permasalahan pekerja dengan perusahaan, dan untuk hal ini perkerja yang
dimaksud adalah masyarakat yang berkerja dibantu oleh LPM kelurahan Muara
Jawa Tengah. Dan terakhir aspirasi masyarakat terkait keamanan lingkungan
Kelurahan Muara Jawa Tengah.

Menggali, Pendayagunaan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya
Dalam fungsi ini, LPMK lebih berperan sebagai pemberdaya bagi masyarakat

agar masyarakat bisa menerima, mengolah, dan memanfaatkan sumberdaya yang ada
untuk kepentingan dan kesejahteraan individu maupun kelompok dalam hal ini adalah
masyarakat. Dan yang dimaksud disini adalah pengelolaan dan pengembangan
sumber daya manusia. Terkait sumber daya yang dimiliki tidak hanya untuk
pendayagunaan dan pengembangan pembangunan fisik saja, namun juga terdapat
pembangunan non fisik. Dan LPM Kelurahan Muara Jawa lebih dominan melakukan
penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya yang bersifat non
fisik atau lebih mengarah pada kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fakor penting dalam menentukan
kemandirian masyarakat, dan agar bisa bersaing, siap, dan bisa menyesuaikan diri
terhadap dinamika yang pasti akan terjadi dimasyarakat itu sendiri.

Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan LPM Kelurahan Muara Jawa
Tengah dalam menggali, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya yang
ada di Kelurahan Muara Jawa Tengah adalah sebagaiberikut :
Tabel 4.9 Kegiatan Dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah Tahun 2014
Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang

dilakukan LPM Kelurahan Muara Jawa berorientasi pada
pembangunan/pengembangan sumberdaya manusia, dan dapat dilihat bentuk
kegiatan berupa pelatihan Rigger, pelatihan operator alat berat, yang lebih sering
dilakukan di perusahaan yang bersangkutan atau yang diminta untuk melakukan
pelatihan tersebut, sedangkan untuk pelatihan Driver ada yang dilakukan di
Kelurahan Muara Jawa Tengah atau pun yang dilakukan di luar Kota. Sementara

No Jenis Kegitan Sasaran

1 Pelatihan Operator Pesawat Angkat Masyarakat

2 Pelatihan Defensive Driving Certificate (DDC) Masyarakat

3 Rekomendasi Magang Kerja / Berkerja Masyarakat

4 Pembuatan Surat Izin Operasi (SIO) Masyarakat

5 Pelatihan Perminyakan Industri Maysarakat

6 Pelatihan Menjahit Masyarakat
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untuk rekomendasi magang kerja / berkerja dan pembuatan Surat Izin Operasi
(SIO) , LPM berperan dalam mengkoordinasikan kepada perusahaan untuk dapat
menerima masyarakat yang ingin berkerja, dan tentunya disesuaikan dengan
kemampuan dan pelatihan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Kemudian
untuk Surat Izin Operasi (SIO) sangat penting untuk masyarakat yang sudah
mendapatkan pelatihan. Karena tanpa surat izin operasi, masyarakat yang ingin
bekerja tidak dapat diterima di perusahaan. Kemudian untuk pelatihan menjahit,
dilakukan di Kelurahan Muara Jawa Tengah. dari beberpa kegiatan Yang
dilakukan LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah seperti yang dijelaskan diatas,
sasaran kegiatannya adalah Masyarakat Kecamatan Muara Jawa secara umum,
dan secara Khusus untuk Masyarakat Kelurahan Muara Jawa Tengah.

Berikut ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LPM
Kelurahan Muara Jawa Tengah :
Tabel 4.10 Daftar Nama Peserta dalam Pelatihan Operator Pesawat Angkat

No Nama Peserta Hasil Ujian Perusahaan
1 Agung Budi Santoso Lulus PRIBADI
2 Andi Saputra Tidak Lulus PT.MEINDO E.I
3 Arif Rohman Lulus PRIBADI
4 Husaini Lulus PRIBADI
5 Jumadi Lulus PT. EXTERRAN IND
6 M.Arif Billah Tidak Lulus PRIBADI
7 Sahrun Lulus PT. MEINDO E.I
8 Riben Lulus PRIBADI
9 Sutaji Tidak Lulus PRIBADI
10 Zulkifli Lulus PT. HARCO P. M
Sumber : LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah Tahun 2013

Berdasarkan pada tabel 4.10 diatas dapat dilihat beberapa nama peserta
yang mengikuti latihan Operator Pesawat Angkat di Pusdiklat Migas Cepu. Dapat
dilihat dari 10 peserta yang ada, 7 peserta dinyatakan lulus ujian, dan ada 3
peserta yang tidak lulus ujian. Dan yang dimaksud dengan perusahaan, artinya
peserta-peserta ini ada yang mengikuti ujian atas pribadi, dan ada juga peserta
yang berasal dari atau berasal dari perusahaan seperti PT MEINDO ELANG
INDAH, PT. EXTERRAN INDONESIA, dan dari PT. HARCO PUTRA
MANDIRI.

Kemudian LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah juga memberikan
rekomendasi magang atas masyarakat kepada perusahaan, sebagai berikut :
Tabel 4.11Daftar Nama Rekomendasi Magang Kerja

NO Nama Alamat Posisi
1 Ifransyah Handil 7 Opr. Hiab Crane
2 Febri Kurniawan Handil 2 Opr. Hiab Crane
3 Ginu Santilas TB Opr. Hiab Crane
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4 AL. M. Mochtar L Gunung Pasir Opr. Hiab Crane
5 Dedi Irawan Dondang Opr. Hiab Crane
6 Aldila Diananda Handil 7 Opr. Hiab Crane

Sumber : LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat daftar nama yang
direkomendasikan oleh LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah untuk dapat magang
kerja yang ditujukan kepada PT. PETROLOG INDAH. Dpat dilihat masyarakat
yang berasal dari Kelurahan Muara Jawa Tengah ada dua orang, yaitu Ifransyah
dan Aldila Diananda dari Handil 7 Kelurahan Muara Jawa Tengah, kemudian
Febri Kurniawan dari Handil 2, Ginu Santilas dari TB, dan AL. M. Mochtar L
dari Gunung Pasir dan ketiga masyarakat ini berasal dari Kelurahan Muara Jawa
Ulu, dan terakhir Dari Kelurahan Dondang atas nama Dedi Irawan.

Selanjutnya Kegiatan LPM dalam melakukan pelatihan Defensive Driving
Certificate (DDC) adalah sebagai berikut :
Tabel 4.13 Daftar Peserta Pelatihan DDC

Sumber : LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel yang ada diatas, maka dapat dilihat bentuk
keterbukaan LPM Kelurahan Muara Jawa dalam memilih atau yang bisa
mengikuti pelatihan ini. Dapat diketahui peserta yang terbanyak berasal dari
Kelurahan Muara Jawa Tengah ada 6 orang peserta, sementara dari Kelurahan
Pesisir ada 2 orang, dari Kelurahan Dondang ada 1 orang, dan yang terakhir yang
berasal dari Kelurahan Teluk Dalam sebanyak 1 orang. Dari hal tersebut dapat
dilihat bahwa adanya keterbukaan dari LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah
kepada masyarakat yang ada di Kelurahan lain di Kecamatan Muara Jawa.
Pelatihan Defensive Driving Certificate (DDC) tersebut dilakukan atau
dilaksanakan di Kelurahan Muara Jawa Tengah dan mendatangkan instruktur
yang berasal dari Kota Balikpapan.

Kemudian Pelatihan Perminyakan Industri yang dilakukan di perusahaan
Vico Indonesia pada bulan Maret sampai Juni tahun 2013, sebagai berikut :

NO Nama Peserta Alamat / Asal
1 Zulharman Handil 07
2 Hidayat Dondang
3 Sarwani Abdi Handil 09
4 Saipur Rahman Teluk Dalam
5 Irwindi Handil 02
6 Rahmad Hidayat Handil 06
7 Baharudin Sindang Jaya
8 M. Jani Pesisir
9 Akhmad Rusdi Handil07
10 Irfan Wahyudi Handil 05
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Tabel 4.14Daftar Peserta Pelatihan Perminyakan Industri

Sumber : LPM Kelurahan Muara Jawa Tahun 2013

Berdasarkan pada tabel di atas, dalam pelaksanaan Pelatihan Perminyakan
Industri yang dilakukan di Perusahaan Vico Indonesia pada bulan Maret Sampai
Juni tahun 2013, di ikuti sebanyak 10 peserta dengan komposisi 3 orang berasal
dari Kelurahan Muara Jawa Tengah, 1 orang berasal dari Kelurahan Muara Jawa
Ilir, 2 orang berasal dari Kelurahan Muara Jawa Ulu, dan 4 orang berasal dari
Kecamatan Samboja. Dari 10 orang peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, 8
orang dinyatakan lulus, dan 2 orang dinyatakan tidak lulus atas nama Adka
Rahmatullah dan Khaidir Ali. Dari tabel diatas juga dapat dilihat adanya
masyarakat yang berasal dari Kecamatan Samboja yang mengkuti pelatihan.

Penumbuhkembangan Dan Penggerak Prakarsa Dan Partisipasi, Serta
Swadaya Gotong Royong Masyarakat

LPMK merupakan penggerak dalam hal membangun kesadaran
masyarakat agar dapat lebih terlibat pada tahapan-tahapan pengembangan atau
pun pembangunan, dan kemudian bagaimana masyarakat bisa menjaga
pembangunan tersebut agar bisa bermanfaat dan efektif bagi masyarakat itu
sendiri. Dan salah satu peran LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan upaya
pemberdayaan masyarakat adalah dalam Penumbuh kembangan dan penggerak
prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.

Peran LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah dalam
menumbuhkembangkan, penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya
gotong royong masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan turut
melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diperuntukan bagi masyarakat itu
sendiri. Dapat dilihat kegiatan yang dilakukan LPM tidak begitu banyak, kegiatan
lebih didominasi pada kegiatan gotong royong dan kegiatan keamanan. Dalam
melaksanakan kegiatannya LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah dapat berkerja
sama dengan pemerintah ataupun lembaga Kemasyarakatan yang ada di
Kelurahan Muara Jawa Tengah. Sementara adapun kendala yang dihadapi adalah

No Nama Alamat Hasil
1 Agus Salim Handil 9 Lulus
2 Wahyu Candra Handil 6 Lulus
3 Jarwo Novianto Handil 6 Lulus
4 Khairil Azmi Handil Baru Lulus
5 Candra Handil Baru Lulus
6 Iswanto Trans Samboja Lulus
7 Adka Rahmatullah Trans Samboja Tidak Lulus
8 Agus Handil 2 Lulus
9 Abdul Majid Handil 3 Lulus

10 Khaidir Ali Sindang Jaya Tidak Lulus
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kurangnya kesadaran atau kepekaan masyarakat terhadap lingkungannya dan
cenderung menunggu untuk di gerakan.

Pendukung Media Komunikasi, Informasi, Sosialisasi Antara Pemerintah
Kelurahan Dan Masyarakat.

Dalam fungsi ini LPMK dikatakan sebagai pendukung, artinya LPMK
hanya menjadi fasilitator dan mediator antara pemerintah dan masyarakat, seperti
halnya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, pembangunan, atau pun
pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada
masyarakat. ataupun yang perantara dari masyarakat kepada pemerintah dalam
penyampaian permasalahan-permaslahan yang terjadi dimasyarakat yang
dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan pada hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan,
dapat dilihat bahwa dalam menjalankan perannya sebagai pendukung media
komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat, LPM
Kelurahan Muara Jawa Tengah sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik,
dapat dilihat dengan keterbukaan LPM terhadap masyarakat yang ingin
mengakses informasi. Namun kemudian LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah
mengalami kendala berupa tidak begitu terbukanya pemerintah dengan kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan sehingga kemudian kegiatan yang dilakukan
tersebut tidak efektif, karena pemerintah hanya melakukan koordinasi tetapi tanpa
melakukan konsultasi kepada LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditentukan yaitu

bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara
Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan :
1. LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah menjalankan tugas dan fungsinya dengan

belum maksimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang
ada di Kelurahan Muara Jawa Tengah. LPM memberikan peluang yang sama
kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi/usulan ataupun konsultasi
terkait dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat, yakni dalam hal
pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat, seperti Semenisasi jalan dan
gang, pengadaan air bersih, surat lamaran pekerjaan, dan keamanan lingkungan.
Walaupun tidak semua aspirasi yang masuk bisa langsung ditanggapi karena
kendala yang dihadapi, namun aspirasi masyarakat tersebut akan dipilih mana
yang menjadi prioritas dan bisa langsung ditanggapi LPM ataupun yang harus
diserahkan kepada pemerintah Kelurahan.

2. Peran LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah dalam menggali, pendayagunaan,
dan pengembangan potensi sumber daya sudah berjalan dengan maksimal,
dalam hal ini LPM melakukan pemberdayaan / pembentukan kualitas
sumberdaya manusia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersifat



Peran LPMK Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muara Jawa (M.Wahyu Arbain)

3271

industri, seperti pelatihan Operator Pesawat Angakat, Driver, Menjahit, atau
pun melalui rekomendasi magang kerja atau rekomendasi untuk berkerja. Dan
dalam melaksanakan kegiatannya LPM Kelurahan Muara Jawa turut serta
melibatkan pihak Perusahaan, seperti Perusahaan Vico Indonesia, Total E&P,
atau pun kerja sama dengan sub-sub Kontraktor perusahaan. LPM Kelurahan
Muara Jawa Tengah juga begitu terbuka terhadap masyarakat dari Kelurahan
lain yang ingin dibantu, namun tetap dengan prioritasnya adalah masyarakat
Kelurahan Muara Jawa Tengah.

3. Peran LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah dalam penumbuhkembangkan dan
penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
sudah dilakukan dengan maksimal, karena dalam melakukan kegiatan-
kegiatannya seperti gotong royong dalam perbaikan jalan mendapatkan dukungan
juga adanya keterlibatan masyarakat secara langsung didalam melaksanakan
kegiatan tersebut.

4. Peran LPM Kelurahan Muara Jawa Tengah dalam pendukung media komunikasi,
informasi, sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat sudah berjalan dengan
belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keterbukaan LPM terhadap masyarakat
terkait kegiatan ataupun terkait pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan
Muara Jawa Tengah. Namun hal ini belum bisa berjalan dengan maksimal karena
kurangnya koordinasi yang dilakukan pihak Kelurahan jika ada kegiatan yang
berasal dari pemerintah. Artinya minimnya konsultasi yang dilakukan kelurahan
kepada LPM sebelum melaksanakan kegiatan sehingga hal tersebut tidak begitu
optimal untuk masyarakat.
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