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Lembaga masyaraka.t di Desa / Kelurahan yang tumbuh dari, oleh clan 
untuk masyarakat dalam pei .nbangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai 
Kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong m::1syarakat dalam 
3egala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan 
nasional yang meliputi a:;pek idiologi, politik, ekonomi, sosial, agama clan 

_eertahanan keamanan . 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah /1 Sejauh mana 
::ieranan LKMD untuk memasyarakatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam 
pcmbangunan." 

:;edangkan hipotesis yang cliajukan adalah /1 Serna.kin bail< k(�mitraan antara 
J t: mhaga-Jembaga kemasyar;ikatan (daJam :ini LKMD) dengan apar,it pemerinta]1an 
c'L:sa, maka pembangunan clidaerah tersebut akan betjaJan d.engm1 semakin bail< 
pnla "-

Unluk mencari jawabcm atas pem1asalaJ1an di atas maka dia akan penelitian 
'1<>ik ih1 secara kepuslakaan rnaup1m secara hmnm lan.gsung pada ohjek yang ditel:itj 
1·i,itu pada Kelurahan Selaw,u1 Kecamatan Kota Kisaran Timur Kaliupalen Asahan, 
dengan mempergi.makan meiode analisis data deskriptif 

Dari hasil E!rnelitian yang dilakukan maka didapµtkan : 

LKMD adalah mitrn lurah dalam pelaksan.aan tugas-tugasnya disamping 
:;ebagai administratur pembangunan dan peme1intahan di wilayah tugasnya. 
I<.>mitraan tersebut dituangkm dalam bentuk koordinasi kerja serta rencana-rencana 

· �·-'Lja cl.a.lam pelaksanaan pen1.bangunan di wilayah kelurahan. 
Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat desa sebagai alat penunjang 

7'rn.bangunan telah mampu rn.endorong masyarakat lebil1 bergaira.h membangun 
herbagai fasilitas-fasilitas di Kelurahan Selawan yang bukan hanya fasilitas 
� >-'ningkatan ekonom i saja, <lkan tetapi juga peningkatan kemampu<u1 aspek sosial, 
gun.a mewujudkan perluas;;:.n partisipasi �syarakat, diantaranya meningk.atkan 

pcndapatan, pemerataan hasil-hasil pembangtm<Ul. dan masyarakal juga mampu 
rr,emikul beban pernbangunan serta tanggung-jawab atas terjamlimya kontinuitas 
pe laksanaannya. 
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l..embaga Ketaharnrn Masyarakat desa telah mampu be rperan mem.beri 
Lformasi tenlang arli pernl 1angunan secan1 lw.is kepada masyarakal, sehingga 

e: wadaya masyarakat yang berimbang antara dukungan dana dengan dukungan 
r;t0ral1 tenaga dan pikiran lclah terpadu dan menyalu, sehiJ.1gga kesaluan langkah 
�rnlam gerak pembangtman telah dapat be1jalcm deng<m baik. Praduga y<mg keliru 
L'rhadap kehuluhan masy<wakat berkailan dengan sosial ekonomi clan cara bekerjn 
[ldra perencana program dalam mengidentifikasikan kebutuhan-kebuluhan 
L>asyarakat dapat dipenufo. 

Pengetahuan dan kclcrampilan petugas di lapangan dan sebagian pengurus 
I !<MD,·yaitu sebagai wad<1h pnrtisipasi masy<m·ikal helum marnpu selurnhnya 
l'"'rfwlgsi sebagaimana yai18 diharapkai1. 
T1'rciptanyn Jrn.nnonisasi ;1n�<1ra penwrinl<1h kdurnJrnn, pt:>ngurns LKMD dan 
masyarakat akai1 menciptakan hasil yang sal.ing mengtmtungkai1 dan merupakan 
h:wapan kila sennrn menuj11 linggal landas iwmhangunan hangsa dn111wr,arn. 
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