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ABSTRAK 

 

Gilang Ramadhan : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

Kesejahteraan hidup merupakan harapan, keinginan serta dambaan, setiap 

manusia yang terlahir di muka bumi ini, karena sejahtera adalah suatu kondisi 

dimana masalah sosial dapat diminimalisir sehingga memungkinkan hidup selalu 

bahagia. Kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, namun 

dalam realisasinya juga perlu peran masyarakat sebagai partner pemerintah untuk 

mengupayakan kesejahteraan sosial. Salah satu wujud peran masyarakat dalam 

mengupayakan kesejahteraan sosal yaitu melalui organisasi soisal atau 

perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri,  salah satunya 

LPM yang merupakan suatu wadah dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai 

mitra kerja pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta 

kebutuhan masyarakat dalam bidang kesejahteraan seperti yang terjadi di Desa 

Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui proses pembentukan  

Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan kesejahterakan 

masyarakat Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, 

mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh  Lembaga  Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Dan mengetahui hasil 

dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan 

Kesejahateraan Masyarakat.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun dalam teknis menganalisa data dalam penelitian ini, yakni melelui 

tahapan penyajian data, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan dengan 

menggunakan teori mobilisasi sumber daya yang dikemukakan oleh Obershall. 

Dalam pertanyaannya, bahwa mobilisasi sumber daya mencakup tiga hal yaitu 

proses pembentukan suatu lembaga, kelompok masyarakat dan tujuan kolektif 

masyarakat.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Proses pembentukan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Cibeunying berawal pada tahun 2007 

yang dilatar belakangi dengan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Desa 

Cibeunying yang masih sangat minim pihak desa tergerak untuk mendirikan suatu 

lembaga kemasyarakatan yang langsung dinaungi oleh pihak pemerintahan desa. 

2) Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cibeunying 

membentuk kelompok-kelompok usaha masyarakat yang berkontribusi sebagai 

kelompok usaha penyedia lapangan kerja baru dan sebagai pemenuhan kebutuhan 

konsumsi masyarakat Desa Cibeunying. 3) Hasil yang dicapai oleh  Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cibeunying sejatinya adalah untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik dalam segi sandang, pangan dan 

papan. 


