
15 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemberdayaan  

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instansi”. 

Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, 

pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut    

( Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007 ) : 

a. Tahap pertama adalah penyadaran, pada tahap ini target yang hendak di 

berdayakan diberi “ pencerahan “ dalam bentuk penyadaran bahwa mereka 

mempunyai hak untuk mempunyai “ sesuatu “. Misalnya, target adalah 

kelompok masyarakat miskin, kepada mereka diberikan pemahaman bahwa 

mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai 

kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat 

diberikan dalam tahap ini dapat dilakukan, misalnya menerbikan pengetahuan 

yang bersifat kognisi, belief, dan heaing. Prinsip dasarnya adalah membuat 

target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan di 

mulai dari diri sendiri. 

b. Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut dengan 

capacity building, atau dalam bahasa yang leih sederhana memampukan atau 

enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu 

terlebih dahulu. Misanya, sebelum memberikan otonomi daerah , seharusnya 

daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau 
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capacity building untuk membuat mereka “cakap” dalam mengelola otonom 

yang diberikan. 

c. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment dalam 

makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau 

peluang. 

d. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat indonesia umunya dan masyarakat khususnya 

yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan ketertingalan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah 

mampu memandirikan dan memandirikan masyarakat ( Wrihatnolo & 

Dwidjowijoto, 2007 ).   

2.2 Masyarakat 

Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu 

yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab dengan kata “ 

syaraka “ yang artinya ikut serta. Masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami 

ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara 

kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi ( karl marx ). 

Paul B. Harton mendefenisikan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang 

relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, mendiami 

suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagai besar 

kegiatan dalam kelompok masyarakat.  
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Berikutnya Serjono Soekanto merumuskan, masyarakat memiliki ciri-ciri antara 

lain:  

a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurang nya terdiri atas dua orang 

b. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya 

manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, 

timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antara 

manusia.  

c. Sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan  

d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama 

menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan 

yang lain.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat 

dapat dibedakan dalam pengertian natural dan kultural.  

a. Masyarakat dalam pengertian kultural adalah comunity yang di tandai oleh 

adanya persamaan tempat tinggal, misalnya masyarakat sunda, batak, melayu, 

jawa dan sebgainya.  

b. Masyarakat dalam pengertian kultural adalah society yang keberadaannya tidak 

terkait oleh the same geographic area, melainkan hasil dinamika kebudayaan 

peradaban manusia. Misalnya masyarakat pelajar, masyarakat petani, dan 

sebagainya.  
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Paradigma baru dalam pelaksanaan pembangunan di indonesia adalah 

paradigma pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat menjadi pusat atau titik 

tekan pembangunan ( people centered devolement ) pendekatan ini menyadari 

pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian 

dalam mengelola sumber daya serta  memenui kebutuhannya. Pemberdayaan 

merupakan istilah lain dari empowerment yang berarti pemberian kekuatan pada 

masyarakat untuk mengatur kehidupannya sendiri. 

2.3 Pemberdayaan Mayrakat  

Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan 

sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka 

didengar guna memberikan kontribusi pada perencanaan dan keputusan yang 

memperngaruhi komunitasnya ( Foy, 1994 0. Pemberdayaan adalah sebuah proses 

transisi dari keadaan ketidak berdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan 

seseorang, takdir, dan lingkungan 9( Sadan, 1997 ).  

2.3.1 Mubrak   

 Menurut Mubarak ( 2010 ) Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan 

sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu 

komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka 

dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku aggota 

masyarakat.  

2.3.2 Soetomo Pada pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan 

pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan 
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ini pelibatan masyarakat dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat 

dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata 

berkedudukan sebagai konsumen program tetapi juga sebagai produsen karena 

telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga 

masyarakat merasa memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung 

jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi 

partisipasi pada tahapan berikutnya ( Soetomo, 2006 ). 

2.3.3 Sumodinigrat ( 1999 ) 

Bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk 

memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang 

mereka miliki. Adapun Pemberdayaan Masyarakat senantiasa menyangkut 

dua kelompok yang saling terkait, yaitu masayarakat sebagai pihak yang 

diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang 

memberdayakan.  

Jika dilihat dari operasionalnya, maka ide pemberdayaan memiliki dua 

kecendrungan, pertama, kecendrungan primer yaitu kecendrungan proses yang 

memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan ( 

power ) kepada masyaraakat atau individu menjadi lebih berdaya, proses ini 

dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna 

mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi, kedua, 

kecendrungan skunder yaitu kecendrungan yang menenkankan pada proses 

memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai 



20 
 

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan 

hidupnya melalui dialog, kemudian pemberdayaan tidak bersigat selamanya, 

melainkan sampai target ( masyarakat ) mampu untuk mandiri, dan kemudian 

dilepas untuk mandiri meskipun dari jauh tetap di pantau agar tidak jatuh lagi, 

berarti pemberdayaan melalui satu proses belajar, hingga mencapai status 

mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat semestinya juga didampingi oleh 

satu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan 

salah satu eksternal faktor dalam pemberdayaan masyarakat. 

2.3.5 Wilson ( 1996 )  

Terdapat 7 ( Tujuh ) tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. 

Tahap pertama yaitu keinginan dari masyaraakt itu sendiri untuk berubah 

menjadi lebih baik, kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan 

halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan 

dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan 

sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab 

dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat, yaitu upaya 

untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini 

juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan leih 

baik, pada tahap kelima, ini ahsil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai 

kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan 

keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam, telah terjadi perubahan 



21 
 

prilaku dan kesan terhadap dirinya. Tahap ketujuh, masyarakat yang telah 

berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang 

lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik.  

2.3.6 Suharto ( 2006 ) 

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan sebagai 

berikut : 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan ( 

Freedom ), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, 

melainkan bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. 

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa 

yang diperlukan  

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang 

mempengaruhi mereka. 

2.4 Desa   

Keberadaan desa secara yudiris formal diakui dalam undang-undang nomor 23 

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 

Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selajutnya disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
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prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 

dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun 

bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun kemampuan masyarakat terutama 

masyarakat pedesaan. 

Berikut pengertian resmi tentang desa menurut UUD adalah : UU No 5 tahun 

1979  Menjelaskan bahwa, Desa ialah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat 

dan berhak menyelenggarka rumah tangga nya sendiri dalam ikatan negara keatuan 

republik indonesia. 

UU No 22 tahun 1999 menjelaskan pula bahwa, Desa ialah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dalam sisitem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten. 

Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada didalam 

sub sistem pemerintahan nasional dalam wadah negara kesatuan republik indonesia. 

UU No 32 tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
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dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. 

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, bahwa desa atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat 

yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik 

indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerinatahan desa 

dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan 

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. 

2.5 Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah 

kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari 

dana desa pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. 

Sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, “alokasi dana 

desa bersadal dari APBD kabupaten / kota yang bersumber dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota untuk  

desa paling sedikit 10 %. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan 

sebagai berikut: 
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a. Setiap kegiatan yang pendanaan nya diambil dari alokasi dana desa harus 

melalui perencanaan, pelaksanaan dan evalusai secara terbuka dngan prinsip 

dari, oleh dan untuk masyarakat. 

b. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat di pertangung 

jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. 

c. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah, dan 

terkendai. 

d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa di harapkan mampu 

untuk meningkatkan saranan pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan 

kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang 

dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melaui jalan 

musyawarah. 

e. Alokasi Dana Desa harus di catat di dalam anggaran pendapatan dan belanja 

desa melaui proses penganggran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat. ( Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa ). 

Penggunaan Dana Desa berdasarkan pasal 25 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 

247 Tahun 2015, yaitu : dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaan nya diutamakan secara swakelola 
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dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih  

banyak menyerap tenanga kerja dari masyarakat setempat. 

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undnag-Undang Nomor 60 Tahun 2014 

terdiri dari :  

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. 

b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara  

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kebupaten/kota 

d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diteria 

kabupaten/kota 

e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota 

f. Hibah dan sumbanagn yang tidak mengikat dari pihak ketiga 

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 

2.6   Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa dalam Pemberdayaan Desa, diantaranya penelitian Faizatul Kharimah, Choirul 

Shaleh dan Ike Wanusmawatie ( 2013), yang meneliti tentang pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Studi pada Desa Deket Kulon 

Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ). Pengelolaan alokasi dana desa dalam 

pemberdayaan masyarakat desa deket ini sudah bisa dikatakan baik, namun secara 

subtansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yanitu partisipasi masyarakat pada 
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tahap perencanaan, pengawasan, pertangung-jawaban  dan transparasi yang belum 

maksimal karena masyarakat harus di perbaiki karena banyak masyarakat 

mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Peran stakholder pada pengelolaan 

alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan 

dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggung jawaban sampai pada transparasi 

anggaran. Sedangkan stakholder lain seperti karang taruna, tim pengerak, 

masyarakat dan BPD perananya hanya sebatas pada tahap perencanaan yaitu keikut 

sertaan dalam penyusunan daftar rencana kegiatan ( DRK ) dan tahap pelaksanaan 

dengan terbitnya dalam pembangunan infrastruktur desa.  

a. Menurut Risma Hafid ( Pemberdayaan Masyarakat Melaui Program ADD ) 

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan 

melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah yang memang mmempunyai 

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 Alokasi Dana Desa (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.   

b. Anwar Syahbana Rambe ( Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan 

ADD, study kasus di desa makmur kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan 
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hilir ). Pemerintah desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan 

mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya dari desa itu 

sendiri maupun dari luar, salah satu sumber luarnya ialah alokasi dana dari 

pemerintah daerah dalam wujud Alokasi Dana Desa. ADD mengandung makna 

bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang 

menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik 

di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. pelaksanaan 

kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan 

yang digunakan.  

c. Juliska Baubara ( Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan ADD, study 

Kasus Desa Bukumaititi Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ). 

Pembedayaan masyarakat dalam pemanfatan ADD di desa bukmatiti belum 

sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa salah satunya asas trasfarasi. 

Dimana dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfatan ADD 

pemerintah desa secara tidak terbuka kepada masyarakat menegnai penggunaan 

ADD untuk pemberdayaan masyarakat. 

d. Oni Nugrianti dan Zulkarnaini  ( Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program  

Dana Desa ). Pemberdayaan masyarakat melalui ADD di kecamatan kuantan 

tengah kabupaten kuantan singingi masuh belum berjalan dengan lancar atau 

kurang efektif. Artinya pemberdayaan masyarakat melakui program ADD 
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belum termanfaatkan dengan baik, akhirnya banyak dari program ini di alihkan 

menjadi program pembangunan dan infrastruktur desa. Padahal apabila 

program ini dapat dimanfaatkan dengan baik akan memberikan kemandirian 

kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi dan ekonomi lokal nya. 

Faktor yang utama menjadi tidak lancarnya pemberdayaan di desa ini ialah 

faktor ketakutan ( fear ). Dimana ketidak mampuan masyarakat desa, khusunya 

kaum perempuan untuk mengikuti program ADD.  

e. Rio Heryanto ( Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfatan ADD, Study 

Deskriptif Kualitatif di Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2007 ). Dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam 

pemanfaatan ADD di desa jatipuro pada tahun 2007 dapat ditarik kesimpulan 

bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan 

ADD tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya masalah saat aparatur 

pemerintahan desa tidak memberikan sosulisi yang tepat ketika ada usulan 

pembangunan yang menjadi prioritas yang membutuhkan dana yang cukup 

besar.  

2.7 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Masyarakat  

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh 

zaman, dan senatiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, islam 

menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan 

jIwa / karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan / 

peberdayaaan masyarakat dikenal sebagi pendekatan pembangunan yang berpusat 
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pada manusia ( people centrered development ). Akan tetapi yang menjadi pembeda 

dari konsepsi pendekatan people centered development konvensional dengan ajaran 

islam adalah pada komposisi dan muatan-muatan yang diinternalisasikan tersebut 

meliputi aspek akidah, ibadah, aklaq dalam komposisi yang seimbang. 

Pada era kejahiliyahan yang saat itu berkembang dan berurarat berakar, pada 

hakikat nya kejahilayahan tidak bisa disebut sebagai kebodohan yang identik 

dengan keterbelakangan, kemiskinan dan sebgainya. Keadaan-keadaan yang seperti 

ini banyak dialami oleh negara di dunia, pertanyaan nya ialah bisakah permasalahan 

kejahiliyahan yang tegah dialami oleh sebagian besar umat manusia di muka bumi 

ini diselesaikan dengan pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat yang 

konvesional, yang memisahkan dan membatasi tujuan pemberdayaan hanya pada 

aspek material saja? Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-anfal: 53 yang 

artinya : 

 

 “ Yang demikian itulah karna sesungguh nya Allah tidak akan mengubah suatu 

nikmat yang telah diberikann_Nya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu 

menggubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, sesungguhya Allah maha 

mendengar dan maha mengetahui” ( Q.S Al-anfal:53 ). 

Dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada 

sektor ekonomi,  juga pada faktor nonekonomi.konsepsi pemberdayaan yang di 

contohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran yang sangat maju, 

dititik beratkan pada “ penghapusan penyebab kemiskinan “ bukan pada 
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penghapusan kemiskinan semata-mata seperti hal nya dengan memberikan bantuan-

bantuan yang sifat nya sementara. Karena nya konsepsi pemberdayaan dalam islam 

bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar 

kehidupan. Rancangan model pemberdayaan yang harus dibangun pun harus 

mengacu pada hal-hal tersebut.  

2.8 Defenisi Konsep 

2.8.1 Desa 

 Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. 

2.8.2 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 

 Adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang 

mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana desa 

pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. 

2.8.3 Pemanfaatan ADD 

Adalah bagaimana mengelola ADD yang telah di terima desa, berdasarkan 

pedoman dan panduan yang telah diberikan pemerintah, untuk kepentingan 

desa tersebut, seperti melakukan pengembangan desa, pemberdayaan 

masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya bisa 

meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tersebut.  

2.7.3  Pemberdayaan Masyarakat 
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Adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat 

indonesia umunya dan masyarakat alalak khususnya yang dalam kondisi 

sekranag tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

ketertingalan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah mampu 

memandirikan dan memandirikan masyarakat ( Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 

2007 ).  

2.9 Kerangka Oprasional 

Referensi  Indikator  Sub Idikator 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir 

Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Keuangan 

Kepenghuluan  

1. Internal 

( sebagai pihakyang 

diberdayakan) 

 

 

 

2. Eksternal  

( sebagai pihak yang 

memberdayakan ) 

 

   

a. Kemampuan / potensi 

     b. Partisipasi  

     c. Saling belajar 

 

 

a. Belajar dari masyarakat 

b. Melindungi 

c. Mendampingi sebagai 

fasilitator 

 

 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 

5 Tahun 2009 tentang Keuangan Kepenghuluan 

a. Internal 

b. Eksternal 

Evaluasi 


