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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sejalan dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan 

berkembang kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya campur 

tangan pemerintah pusat terhadap daerah, maka pembangunan seharusnya diarahkan 

untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi 

pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga 

mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Model pembangunan 

yang melibatkan masyarakat dapat juga disebut dengan model pembangunan 

partisipatif. Pelaksanaan pembangunan partisipatis merupakan konsekuensi logis 

dari tuntutan reformasi dan keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat sejak 

tumbangnya rejim orde baru, yang juga didukung oleh prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah yang mengamanatkan penting nya dilaksanakan otonomi daerah, 

demokratis, partisipasi masyarakat serta desentralisasi kewenangan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. 

Sejak diberlakukan nya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

maka daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran 

serta masyarakat, pemerataan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan 

keaneka ragaman daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
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berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam 

pembangunan daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkreatifitas dan berinovasi 

dalam mengelola potensi daerah serta memprakasai pembangunan daerah. Sejalan 

dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya 

campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah. Perencanaan dan implementasi 

pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga 

mereka mempunyai akses sumber-sumber ekonomi, model pembangunan yang 

melibatkan masyarakat dapat juga disebut dengan model partisipatif pelaksanaan 

pembangunan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari tuntutan reformasi dan 

keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat sejak tumbangnya rezim orde baru, 

yang  juga di dukung oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang 

tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang 

mengamanatkan pentingnya dilaksanakan otonomi daerah, demokratisasi, 

partisipasi masyarakat serta desentralisasi kewenangan untu menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan pedoman umum proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk 

Pembangunan Desa ( PMPD) tahun 2004, dari berbagai kebijakan dan program 

pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah, upaya penangulangan 

kemiskinan untuk menunjukan hasil yang cukup menarik, yaitu berhasil 

menurunkan jumlah penduduk miskin dari 68% pada tahun 1970 menjadi hanya 

11% pada tahun 1996. Namun demikian, sebagai akibat adanya krisis moneter yang 

melanda indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan berkembang menjadi krisis 
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multi dimensi, jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 kembali 

meningkatmenjadi 23,4 % atau sejumlah 47,97 juta jiwa. Dari jumlah tersebut. 15,6 

juta jiwa berada di perkotaan dan 32,33 juta di perdesaan.Disamping itu,masih ada 

sekitar 25% yang diperkirakan rentan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hampir 

separuh penduduk indonesia dapat  dikategorikan miskin atau rentan terhadap 

kemiskinan. 

Provinsi Riau yang kaya akan Sumber Daya Alam ( SDA ) ternyata tidak 

sebanding dengan jumlah penduduk miskin yang menepati di sejumlah wilayah 

kabupaten/kota di riau. Jumlah yang terbanyak terdapat di kabupaten kampar 

mencapai 68.600 jiwa pada tahun 2013, dan terendah terdapat di kota dumai. 

Dibutuhkan langkah-langkah strategis agar jumlah penduduk miskin tidak 

bertambah sepanjang tahun. Total penduduk miskin di riau mencapai 511.500 jiwa 

dengan presentase mencapai 8,42 persen. 

Sementara, garis miskin adalah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan 

dan garis kemiskinan non makanan. Artinya penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemisikinan dikategorikan sebagai 

penduduk miskin.  Jika melihat potensi yang ada, maka jumlah penduduk miskin di 

provinsi Riau pada tahun2012 mencapai 476.500 jiwa, dengan persentase sebesar 

8,05%. Sementara jumlah penduduk miskin tahun 2013 bertambah menjadi 511.500 

jiwa dengan persentase mencapai 8,42 %. 
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Untuk itu pendekatan penanggulangan kemiskinan bebasis pemberdayaan 

masyarakat miskin ( non charity ) sangat penting dilakukan. Terutama untuk 

mewujudkan kemandirian masyarakat miskin dalam penyelesaian persoalan 

kehidupan. Hal ini ditegaskan Iwan Setiawan TA kebijakan publik, dalam opininya. 

Namun, tambahnya, upaya pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin ini tidak 

hanya betumpu pada peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumberdaya, namun 

harus disertai dengan perbaikan sikap, mental, dan prilaku menuju arah 

kemandirian. Untuk mendorong berdasarkan cultur masyarakat ini adalah dengan 

pendekatan pembelajaran penyadaran kritis untuk menangkal makin terjerumusnya 

masyarakat miskin ke dalam dasar kesadaran mistis, seperti miskin di anggap 

sebagai nasib, orang miskin perlu terus menerus di santuni, kemiskinan sebagai 

akibat perbuatan orang lain, atau mencari uang semata untuk memenuhi kebutuhan 

konsumtif, bukan untuk perbaikan ekonomi jangka panjang. Pandangan atau 

paradigma keliru seperti ini perlu di geser kearah pandangan positif yang lebih 

bermartabat dengan mendudukan pada nilai-nilai kemanusiaan. Data survei sosial 

ekonomi nasional  ( Susenas ) menunjukan, jumlah dan persentase penduduk miskin 

di kaupaten/kota provinsi riau, pada september 2012-septermber 2012-september 

2015. Jumlah penduduk miskin di riau pada september 2012 untuk kota dan desa 

mencapai 8,05 %. Jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan 

( GK ) di provinsi riau mencapai 514.620 orang pada periode maret 2017. Data 

tersebut disajikan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ) Provinsi Riau sesuai hasil dari 

konsep kebutuhan makanan dan non-makanan perkapita setiap bulannya. Jika di 
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bandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada maret 2016 yang erjumlah 

515.400 jiwa atau 7,98% , penduduk miskin di riau mengalami penurunan sebanyak 

780 jiwa. Salah satu akar permasalahan kemiskinan dikawasan pedesaan adalah 

terdapatnya ketidak seimbangan hubungan dengan kawasan perkotaan yang 

cendrung merugikan pedesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya penguatan 

perdesaan yang menepatkan desa sebagai basis desentralisasi, hal ini penting karena 

tiga alasan, yaitu: 

a. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan 

b. Komunitas pedesaan itu terkelompok dalam satuan masyarakat hukum yang 

memiliki pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

c. Desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) diatur oleh pemerintah dalam PP 

Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa. Dalam pasal 68 ayat 1 huruf c, dijelaskan 

bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/kota untuk desa paling tidak 10% yang pembagiannya untuk setiap desa 

secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Peraturan mengenai ADD. 

Peraturan mengenai Dana Desa ditindak lanjuti melalui surat edaran mentri dalam 

negri nomor 140/640/SJ tentang pedoman Alokasi Dana Desa. Jika kita pahami dari 

konstruksi hukum terhadap skturktur pemerintahan desa, sebenarnya masih 

menggunakan konstruksi hukum yang diterpkan selama ini. Hal ini dapat kita 

telusuri dari teks hukum pada pasal 1 angka UU No 6 Tahun 2014 yang 
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menyatakan, bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Republik 

Indonesia. 

Penetapan prioritas penggunaan ADD ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan 

bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota 

dalam menyusun pedoman teknis penggunaan DD dan acuan bagi pemerintah 

daerah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan ADD dan 

DD. 

Dalam Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan 

ADD  dan DD salah satu nya, prioritas penggunaan dana untuk membiyayai 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan 

desa. Peraturan tentang penggunaan ADD untuk tahun 2018 sudah di terbitkan oleh 

mentri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia ( 

kemendesa ). Peraturan mentri kemendesa nomor 19 tahun 2017  ( Permendes 19 

tahun 2017 ) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.   

Dalam pasal 7 Permendes No 22 tahun 2016 disebutkan, ADD dan DD 

digunakan untuk membiyayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan 

masyarakat desa ditunjukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri 

sehungga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. 
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Dalam pasal 7 Peemendes No 22 tahun 2016 kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa yang di prioritaskan meliputi antara lain :  

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa  

b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa 

c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa  

d. Pengembangan sistem informasi desa 

e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa 

penyandang disabilitas  

f. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan 

bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya 

g. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang 

dikelola oleh BUMdes bersama  

h. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, 

koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya  

i. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak 

ketiga 

j.  Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai 

dengan analisa kebutuhan desan dan ditetapkan dalam musyawarah 

desa  
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UU desa juga memandatkan bahwa keterkaitan hal-hal strategis di desa harus di 

bahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselengarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa. Apalagi pada tahun ini jumlah ADD di Rohil mencapai 

Rp.102 M lebih. Bupati rokan hilir menjelaskan, ia berharap kedepannya anggaran 

itu benar-benar dimanfaatkan secara optimal, apalagi di sadari banyak 

Kepenghuluan perlu mendapatkan perhatian karna masih tertinggal di bandingkan 

kepenghuluan lainnya. 

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan 

melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah yang memang mempunyai kebijakan 

pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa 

dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang 

dimiliki daerah masing-masing.  Satu dari rentetan pemberdayaan itu adalah 

Pemberian ADD yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk 

menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti 

pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi 

asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.  Satu diantara rentetan program 

pemberdayaan itu adalah pemberian ADD yang merupakan wujud dari pemenuhan 

hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang 

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. 

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus 

hidup dalam standar kulitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya 

kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam 
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masalh, baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun pelayanan kesehatan.itu 

nampak pada banyaknya program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika 

berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit sebagian kehidupan 

pedesaan, karena itu masyarakat yang demikian perlu di berdayakan untuk lebih 

mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak 

terkendali. 

Dalam operasional desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepala 

desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki 

hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah kabupaten 

memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya. Hal 

ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang 

menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. 

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada ADD adalah kebijakan ADD 

sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis 

partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control 

masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup didalam 

komunitas pedesaan, sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan 

fungsi pemerintah sesuai kebutuhan masyarakatnya. 
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Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimulasi atau dana 

perangsang untuk mendorong dalam membiayai Program Pemerintah Desa yang 

ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Didalam 

pelaksanaan ADD di Desa Sintong Pusaka masih rendahnya Pendapatan Asli Desa 

yang diperoleh oleh Desa di tambah Belum adanya Badan Usaha Milik Desa ( 

BUMDES ) yang apabila di dirikan bukan tidak mungkin bisa menambah 

pendapatan asli desa. 

Di kabupaten Rokan Hilir penggunaan ADD maupun DD sudah di atur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2009 tentang keuangan 

Kepenghuluan pada Pasal 25 disebutkan :  

a. Penggeloaan ADD/ ADK dibagi secara merata kepada seluruh 

kepenghuluan sebesar 60% dan sisanya 40% dibagi penghulu secara 

proposional menurut data penduduk miskin, kepenghuluan terisolir, 

kepenghuluan tandus, dan kepenghuluan yang berada dispesisir pandai 

b. Pemanfaatan ADD/ADK yang diberikan pada kepenghuluan 30% 

diperuntukan operasional, belanja aparat kepenghuluan dan administrasi 

penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan, dan 70% diperuntukan bagi 

belanja publik dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan. 

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan desa 

sintong pusaka ialah sebagai berikut :  

a. Pembentukan PKK  

b. Kegiatan Pemberdayaan Mayarakat Desa Sintong Pusaka  

c. Kegiatan Remaja Mesjid  
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d. Kegiatan Sanggar Seni 

e. Kegiatan Pemberdayaan Keagamaan ( MTQ desa ) 

f. Karang Taruna  

g. Pemuda Pancasila  

h. Kegiatan Pemuda  

i. BUMDes  

j. Pembangunan prasarana desa 

k. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan pembangunan desa 

l. Pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dibidang kesehatan masyarakat 

khususnya lansia, pendidikan anak kurang mampu, pemberdayaan 

perempuan dan anak, dan masyarakat yang menjandang disabilitas. 

Dari kegiatan yang di rencanakan oleh pihak desa sintong pusaka, hanya beberapa 

kegitan yang sudah direalisasikan, seperti karang taruna, PKK, pembangunan 

prasarana desa, remaja mesjid, bidang kesehatan maupun pendidikan, ada banyak lagi 

program yang belum teralisasikan, padahal dana ADD pada tahun 2017 yang diterima 

oleh Desa Sintong Pusaka sebanyak Rp. 549.814.457. Berikut ini adalah jumlah 

pendapat Desa Sintong Pusaka pada tahun 2017.  

Tabel. 1.1 Keuangan KepeNghuluan Sintong Pusaka 2017  

No Pendapatan Jumlah 

1 Anggaran Dana Desa Rp. 549.814.457 

2 Dana Desa Rp. 796.789.000 
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3 ADD Terhutang Rp. 179.784.427 

4 Silpa Tahun Sebelumnya Rp. 262.941.016 

5 Total Pendapatan Rp. 1.526.387.884 

6 Total Belanja Rp. 1.789.328.900 

Bps desa sintong pusaka 2017    

Tabel 1.2 Jumlah ADD yang diterima Desa Sintong Pusaka  

No ADD di Desa Sintong Pusaka Tahun 

1 Rp. 547.789.432 2015 

2 Rp. 538.814.468 2016 

3 Rp. 549.814.457 2017 

  Bps desa sintong pusaka 2017   

Kedati demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini 

dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan di Desa Sintong 

Pusaka. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana 

sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. 

Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para pengelola ADD dalam mengelola 

anggaran tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan 

oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. 

Itulah sebabnya penulis tertarik untuk meneropong sejauh mana pengelolaan 

ADD itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui 

penelitian ke Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. 

Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme 
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perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentul perencanaan yang efektif 

karena waktu perencanaan yang sempit , kurang berjalan nya fungsi lembaga desa, 

dan partisipasi masyarakat rendah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis sangat 

tertarik mengembangkannya dalam suatu bentuk penelitian, dengan judul:  

“ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di 

Desa Sintong Bakti Kecamtan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir“. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfatan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Sintong Pusaka? 

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat dalam 

pemanfatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sintong Pusaka? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pemanfatan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di Desa Sintong Pusaka. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan 

masyarakat dalam pemanfatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sintong 

Pusaka. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Akademis  

Manfaat akademis yang di harapkan adalah, bahwa hasil penelitian 

dapat dijadikan rujukan bagi upayapengembangan ilmu pemerintahan, dan 

berguna juga untuk menjadi referensi bagi m ahasiswa yang akan melakukan 

kajian terhadap proses penyaluran ADD dan DD serta bagaimana 

implementasi nya ke desa.  

2. Praktis  

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh 

tahapan penelitian serta hasil penelitian yang memperoleh penegtahuan 

empirik menegnai penerapan fungsi ilmu pemerintahan yang diperoleh selama 

mengikuti kegiatan perkuliahan selama ini. Penulis berharap manfaat hasil 

penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja dan 

kesejahteraan yang efektif. 

Karya ini dapa melatih kepekaan penulis untuk menemukan masalah 

dalam masyarakat serta dapat menjadi syarat guna memperoleh gelar 

kesarjanaan (S-1) Ilmu Administrasi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

 


