
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini di tengah menguatnya fokus pemerintah pusat terhadap percepatan 

pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di 

programkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat 

pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Disisi lain peran 

anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tentu dikelola 

oleh pemerintah daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang di peroleh 

melalui pendapatan asli daerah (PAD). 

Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah dan desentralisasi 

sudah menjadi mungkin sekali untuk mengejar ketertinggalan daerah pada 

berbagai bidang. Pendekatan anggaran, kegiatan serta pemberdayaan aparatur 

daerah menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan 

pembangunan derah yang berkorelasi terhadap terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat di daerah. 

Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari 

pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam 

kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan 

dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah 

sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi 

penting untuk ditingkatkan. 

Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa 

melalui pemberdayaan masyarakat maka dibentuk lembaga pemberdayaan 
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masyarakat desa (LPMD) yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan 

masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. LPMD sebagai 

lembaga kemasyarakatan desa, dalam pasal 94 ayat 3 dari Undang-undang nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan  “Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas 

melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”. 

Masyarakat desa dipandang perlu untuk diberdayakan dalam kerangka 

partisipasi pembangunan desa mengingat minimnya sumber daya manusia pada 

lingkup desa yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. 

Partisipasi aktif tersebut dapat melalui berbagai kegiatan yang menyentuh aspek 

pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di desa. Dari uraian latar belakang 

masalah ini maka akan dilihat dilakukan evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (LPMD) Untuk Meningkatkan potensi Desa, Studi Pada Desa 

Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Dari pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas maka 

ditetapkanlah rumusan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini yakni : 

1. Bagaimanakah kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 

Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013 dalam 

Meningkatkan Potensi Desa. 

2. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten 

Langkat Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Potensi Desa. 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1. Kinerja LPMD Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang 

akan di evaluasi ialah target kinerja dan realisasi kinerja. 

2. Evaluasi yang dilakukan ialah pada kurun waktu tahun 2013 (satu tahun) 

3. Lokasi penelitian ini berada pada kantor LPMD Desa Blankahan Kecamatan 

Kuala Kabupaten Langkat 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Kinerja LPMD Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten 

Langkat yang akan di evaluasi ialah target kinerja dan realisasi kinerja tahun 

2013. 

2. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten 

Langkat Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Potensi Desa. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

1. Bermanfaat untuk memperdalam pemahaman berbagai pihak yang sedang 

mengambil studi penelitian berikut metode pada penelitian. 

2. Bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam tema lembaga 

kemasyarakatan desa. 

Manfaat praktis  

1. Bermanfaat sebagai informasi bagi publik terkait kinerja LPMD Desa 

Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013 
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2. Bermanfaat sebagai bahan rekomendasi bagi LPMD Desa Blankahan 

Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. 
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