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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Otonomi Daerah 

Perkataan otonomi berasal dari Bahasa yunani, outonomous, yang berarti 

pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut Encyclopedia of Social 

Science, pengertian otonomi adalah: the legal self sufficiency of social body ang 

its actual independence. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut 

dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum diri sendiri (own 

laws)dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (self government). 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah 

haka tau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah 

otonom (Sarudang, 2000). Hak wewenang tersebut meliputi pengaturan 

pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah 

Pusat pada Pemerintah Daerah. 

 Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksaan urusan pemerintah 

berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan kepadaa 

daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu 

urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan 

penghasilan kepada pemerintah daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam 

penghasilan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena 

PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah. 

 Sedangkan otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh 

serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 
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berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. 

(Widjaja 2004:167). 

 Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.” 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah 

otonom sebagai berikut. ”Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 

kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasrkan aspirasi masyarakat 

dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

2.2  Pemerintahan Desa 

2.2.1 Desa 

Desa adalah suatu wilayah yan ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan langsung dibawah camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

“Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner 

Muntinghe, seorang Belanda anggotan Reas van Indie pada masa penjajahan 

kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggrisyang 
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berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 

juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-

daerah pesisir utama pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa 

dikepulauan luar jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di jawa 

(Soetardjo, 1984:36). 

Kalau “desa” sendiri berasal dari Bahasa India yakni “swadesi” yang 

berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merajuk 

pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang 

jelas (Soetardjo, 1984:15, Yulianti, 2003:24). Sesuai batasan definisi tersebut, 

maka di Indonesia dapat ditemua banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahan 

masing-masing seperti dusun dan marga bagi masyarakat Sumatera selatan, Dati 

di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Binahasa. Pada daerah lain 

masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri 

baik mata pencaharian mauoun adat istiadatnya. 

Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena 

batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk 

berrdasarkan kebutuhan masyarakat didaerah tertentu yang satu dengan daerah 

lain berbeda kulturnya. Beberapa ahli atau pakar mengemukakakan pendapatnya 

dari tinjauannya masing-masing. 

Bintaro (1983) yang memandang desa dari segi geografimendefinisikan 

desa sebagai: “Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia 

dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau 

penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial 
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ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan 

juga dalam hubungannya dengan daerah lain”. 

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim 

penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang daripada kota. Biasanya 

dicirikan dengan Bahasa ibuyang kental, tingkat pendidikan yang relative rendah, 

mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat 

bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani. 

Namun demikian pengertia desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, 

seperti yang dikemukakan oleh Bouman (dalam Beratha, 1982:26) yang 

mendefinisikan desa: 

“Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak 

beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal; kebanyakan 

termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, 

usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam 

tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, 

ketaatan pada tradisi dan kaedah-kaedah sosial”. 

Defartemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pola Dasar dan 

Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (1969) meninjau pengertian 

desa dari segi hubungan dengan penmpatannya di dalam susunan tertib 

pemerintahan, sebagai berikut: 

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan 

masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” 
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dan adalah ppula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah 

kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”. 

Istilah desa dalam UU No.5/1979 (desa dalam arti luas) meliputi desa 

(dalam arti sempit) dan kelurahan. Menurut Pasal 1 UU itu, yang dimaksud 

dengan desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

dalam ikatan Negara Kesatua Republik Indonesia (dalam Ndraha 1991:3). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah atau 

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakt hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang di akui dan/atau dibentuk dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota.  

Definisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah 

yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu 

daerah misalnya: di Aceh dipakai nama “Gampong” atau “Meunasah” buat daerah 

hukum yang paling bawah. Di daerah Batak, daerah hukum setingkat desa disebut 

“kuta” atau “Huta”. Di daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian 

dinamakan Nagari, di Sumatera Timur daerah hukum ini dinamakan “dusun” atau 

“tiuh”, di daerah Minahasa diberi nama “wanua”, di daerah Ujung Pandang diberi 

nama “Gaukang”. 
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2.2.2 Pemerintahan Desa 

Menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang 

disebut pemerintahan daerah ialah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Oleh karena otonomi daerah berbeda dengan otonomi desa, 

maka ketentuan tersebut tidak dapat dialogikan dengan atau buat Pemerintah 

Desa. Lembaga perwakilan atau rembug desa atau “badan-badan legislatif” desa 

yang dahulu berbobot tinggi, oleh perkembangan keadaan dan prinsip Negara 

Kesatuan RI, kena semacam rasional dan bobotnya merosot secara perlahan-lahan. 

Fungsi “mengatur” yang dipegangnya tidak lagi setajam dulu, karena pengaturan 

hal-hal yang berkenaan (telah) dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas. 

Maka dapat dikatakan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa sebagai 

alat Pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintah (RI) yang berdasrkan 

atas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang bersangkutan. 

Personil satuan organisasi yang disebut Pemerintahan Desa kecuali 

kelurahan itu disebut perangkat negara dan bukan perangkat atau pegawai negeri, 

karena beberapa pertimbangan, antara lain: 

1. Konsisten dengan pengertian desa sebagai satuan ketatanegaraan 

2. Perangkat tersebut, kendatipun pada umumnya dipilih oleh dan dari 

kalangan masyarakat desa setempat, namun yang mengangkatnya adalah 

Pejabat Negara yang berwenang. 



 

 
 

19 

3. Tidak disebut sebagai perangkat atau pegawai negeri, karena kedudukan 

kepeawaian negeri diatur dengn peraturan perundangan tertentu, yang 

tidak berlaku bagi perangkat pemerintah Desa Otonom. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan 

Badan Permusyrawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa adalah organisasi 

pemerintah desa yang terdiri atas:  

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa; 

2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas : 

a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh 

sekretaris desa; 

b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknik di lapangan seperti urusan pengairan, 

keagamaan, dan lain-lain; 

c. Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya 

seperti kepala dusun. 

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social 

budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa 

ditetapkan dengan peraturan desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman 

penyusunan organisasi dan tat kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan 

daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten/kota sekurang-kurangnya 

memuat: 

1. Tata cara penyusunan struktur organisasi; 

2. Perangkat; 
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3. Tugas dan fungsi; 

4. Hubungan kerja. 

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan 

dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang 

ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit 

sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan 

perangkat desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-

kurangnya memuat: 

1. Rincian jenis penghasilan; 

2. Rincian jenis tunjangan; 

3. Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian; 

4. Penghasilan dan/atau tunjangan. 

 

2.3 Keuangan Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Keuangan desa 

adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa bersumber dari : 

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

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

2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara. 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota. 
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4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota. 

5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi 

dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota. 

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan 

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa 

diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai dengan hasil musyawarah tersebut kepala 

desa menetapkan anggran dan pendapatan desa setiap tahun dengan Peraturan 

Desa. 

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah 

daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. 

Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan 

primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. 

 

2.4  Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang 

atau pemberian otonomi kejajaran bawah. Inti dari pemberdayaan upaya 

membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian 
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tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan 

pengakuan bagi mereka yang berprestasi. 

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. 

Robert M. Mclver mengatakan “masyarakat adalah suatu sistem hubungan-

hubungan yang ditata (society means a system of ordered relations)”. 

Jadi, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan 

dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan 

jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan 

mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, social, agama dan 

budaya. 

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya 

dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang 

sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan 

struktur social ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi 

masyarakat melalui penigkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta 

memperbaiki empat akses yaitu: 

1. Akses terhadap sumberdaya 

2. Akses terhadap teknologi 

3. Akses terhadap pasar 

4. Akses terhadap sumber pembiayaan 

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk 

memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok 

masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas 
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kepentingan bersama pula yang diselen ggarakan secara kekeluargaan yaitu 

“koperasi”. 

 

1.5  Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan 

pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi 

dan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu 

merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi dana 

desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan 

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan didesa dapat menjadi kenyataan. 

Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana 

APBD kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai 

tingkat kesejahteran dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Alokasi Dana Desa (ADD Kabupaten Siak) bahwa maksud dan tujuan 

Alokasi Dana Desa dalam pasal 1 berbunyi: Alokasi Dana Desa yang selanjutnya 

disebut dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang terima oleh kabupaten. Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa terdapat 

dalam pasal 2 yang berbunyi:  

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 

2. Meningkatkan perancanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat; 

3. Meningkatkan pembangunan insfratuktur perdesaan; 
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4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka pembangunan peningkatan sosial; 

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan 

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa). 

Sedangkan aturan Besaran Alokasi Dana Desa tercantum pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 yang berbunyi: 

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan 

pengelolaan keuangan desa; 

2. Besaran rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah: 

a. Azas Merata, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama 

untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa 

Minimal (ADDM); 

b. Azas Proposional/adil, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa 

berdasarkan Nilai Bobot Desa (DBx) yang dihitung dengan rumus dan 

variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan 

dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa 

Proposional (ADDP). 

3. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM yaitu 
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60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP 

adalah 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.  

 

1.5.1 Maksud, Tujuan Dan Besaran Alokasi Dana Desa 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kapaten Siak Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Alokasi Dana Desa (ADD), maksud, tujuan, penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah sebagai berikut: 

1. Maksud  

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana 

yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber 

dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh kabupaten. 

2. Tujuan  

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 

b. Meningkatkan perancanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat; 

c. Meningkatkan pembangunan insfratuktur perdesaan; 

d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka pembangunan peningkatan sosial; 

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 

dan 
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h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

3. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) 

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan 

pengelolaan keuangan desa; 

b. Besaran rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah: 

1) Azas Merata, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang 

sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana 

Desa Minimal (ADDM); 

2) Azas Proposional/adil, adalah besarnya bagian Alokasi Dana 

Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (DBx) yang dihitung dengan 

rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, 

keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya 

disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP). 

c. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM 

yaitu 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya 

ADDP adalah 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.  

1.5.2 Penggunaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)  

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

a. Alokasi Dana Desa digunakan untuk : 

1) Belanja Operasional; dan 

2) Belanja publik. 
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b. Belanja Operasional sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi 

Dana Desa, digunakan untuk belanja aparatur dan operasional 

Pemerintahan Desa, yang antara lain meliputi: 

1) Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa; 

2) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; 

3) Perjalanan Dinas; dan  

4) Lain-lain pengeluaran rutin 

c. Belanja publik sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk 

kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk: 

1) Biaya perbaikan saran publik dalam skala kecil; 

2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes; 

3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; 

4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman; 

5) Teknologi tepat guna; 

6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan; 

7) Pengembangan social budaya; 

8) Dan sebagainya yang dianggap penting. 

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

boleh dipergunakan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan 

penggunaan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak tepat sasaran. 
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2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari 

Alokasi Dana Desa dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksnakan oleh 

Tim Pelaksana Desa secara swakelola. 

b. Pelakasanaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan 

dengan cara: 

1) Transparansi, yaitu seluruh program/kegiatan yang akan 

dilaksanakan harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat 

dengan mudah dan terbuka, trasparansi anggaran Desa merupakan 

persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang 

bersih dan bertanggung jawab; 

2) Partisipasi, yaitu seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan 

berpegang teguh pada musyawarah desa sebagai forum 

pengambilan keputusan tertinggi; 

3) Akuntabilitas, yaitu seluruh program/kegiatan harus dapat 

dipertanggung jawabkan, baik secara teknis maupun administrasi. 

Pemerintahan Desa bertanggungjawab atas penerimaan dan 

pengeluaran keuangan sesuai dengan program/kegiatan yang telah 

disepakati; 

4) Berkesinambungan, yaitu hasil kegiatan dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan oleh seluruh lapisan masyarakat, dana bantuan 

keuangan kepada Pemerintahan Desa harus digunakan untuk 
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kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang partisipasi dan swadaya 

masyarakat.  

2.5.3  Institusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

 Institusi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk 

untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendamping di tingkat 

Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat Desa, dalam rangka mendukung 

keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

1. Tingkat Kabupaten 

a) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati Siak 

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 

1)  Bupati sebagai Pembina I 

2)  Wakil Bupati sebagai Pembina II 

3)  Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Pengarah 

4)  Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten sebagai Penanggungjawab 

5)  Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten 

sebagai Ketua 

6)  Kasubag Kekayaan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai 

Sekretaris 

7)  Asisten Administrasi Sekda sebagai Anggota 

8)  Kepala BAPERMAS Kabupaten sebagai Anggota 

9)  Kepala BAPPEDA Kabupaten sebagai Anggota 

10) Kepala DPPKAD Kabupaten sebagai Anggota 
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11)  Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretarian Daerah Kabupaten 

sebagai Anggota 

12)  Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai 

Anggota 

13)  Kasubag Administrasi Desa dan Kelembagaan Sekretariat Daerah 

Kabupaten sebagai Anggota 

14)  Kasubag Perangkat Desa Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai 

Anggota 

15)  Pejabat lainnya yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) 

16)  Staff pada Bagian Pemerintahan Desa sebagai Anggota 

b) Tugas Tim fasilitasi tingkat Kabupaten Siak adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan kegiatan sosialisasi/ penyebarluasan informasi dan 

penyediaan data tentang Alokasi Dana Desa (ADD) 

2) Menentukan Desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan  

3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring atau pengendalian dan 

evaluasi bersama tim pendamping tingkat kecamatan dalam sebuah 

proses tahapan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) 

4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 

masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan 

insfektorat Kabupaten 

5) Melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada Bupati 
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2. Tingkat Kecamatan 

a. Tim pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan 

dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari: 

1) Camat sebagai penanggung jawab 

2) Sekretaris kecamatan sebagai Ketua 

3) Kasi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris 

4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota 

5) Staf seksi Tata Pemerintahan sebagai Anggota 

b. Tugas Tim pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat 

Kecamatan 

1) Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan 

2) Mengumpulkan data-data serta menginven rencana pembangunan 

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk di cek silang dengan APBD Desa 

yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpan tindih pembiayaan 

3) Memantau proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap-tiap 

Desa 

4) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

5) Bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, memfalisitasi Tim 

Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan Desa. 
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6) Menfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada 

permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

melaporkan kepada Tim Fasilitas Tingkata Kabupaten 

7) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Tim fasilitasi 

tingkat kabupaten tiap bulan 

8) Mendamping, menverifikasi (pemeriksaan) dan mengesahkan Surat 

Pertanggung Jawaban (SPj) Aokasi Dana Desa (ADD) serta 

mengirim ke Bagian Pemereintahan Desa Sekretariat Daerah. 

3. Tingkat Desa  

a. Tim Pelakasana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 

1) Penanggung jawab kegiatan 

2) Ketua 

3) Sekretaris  

4) Anggota 

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Desa, sadangkan Ketua, 

Sekretaris dan anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan unsur 

lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap 

kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan. 

b. BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi 

terhadap keseluruhan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut 
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baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada 

pelaporan hasilnya. 

c. Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :  

1) Menyusun penggunaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan BPD, 

LPMD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya guna membahas 

masukan dan usulan tingkat desa untuk dituangkan dalam 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

2) Memberi masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD yang 

selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Rancangan 

Peranturan Desa tentang APB Desa yang sudah tersusun tersebut 

untuk dapat disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat 

melalui rapat/pertemuan, pengumuman di tempat strategis untuk 

mendapatkan tanggapan masyarakat. 

3) Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan 

administrasi keuangan serta pertanggungjawaban. 

4) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana 

Desa (ADD) secara periodic tiap bulan kepada tim pendamping 

tingkat kecamatan. 

5) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan ynag 

dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD).  
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2.6 Definisi Konsep 

Definisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari 

variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing 

konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian 

ini adalah: 

1. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. 

2. Pembedayaan masyarakat adalah Pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, 

sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya 

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri 

baik dibidang ekonomi, social, agama dan budaya. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penulis untuk 

menyelesaikan penelitian “Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rempak Kabupaten Siak Tahun 

2017” adalah skripsi dari: 

1. Abd.Haris (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013) yang 

berjudul “Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa 

Sungai Tanang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”. 

Membahas permasalahan mengenai: penggunaan ADD didesa yang 

terdapat di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara lebih 
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diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta 

perangkat, BPD dan lembaga yang diakui desa dibandingkan untuk 

pembangunan umum didesa setempat. Kemudian Penggunaan ADD di 

Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara untukk biaya 

pembangunan saraana tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat 

bahwa kurang maksimalnya penggunaan waktu yang disebabkan 

lambannya pencairan dana ADD tersebut.  Permasalahan selanjutnya 

penggunaan ADD untuk belanja operasional kantor dan organisasi desa 

pada desa sungai tanang melebihi jumlah yang ditetapkan dalam pedoman 

penggunaan ADD kabupaten Kampar. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 di Desa sungai Tanang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan 

peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2011. 

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan tanggapan dari 

responden masyarakat pada penggunaan Alokasi Dana Desa memperoleh 

jawaban cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat masih jarang melihat 

pihak pemerintahan desa turun untuk melihat dan memantau keadaan desa 

dan masyarakat tersebut, sehingga masih banyak kejadian yang membuat 

masyarakat belum merasa maksimal dalam “Penggunaan Alokasi Dana 

Desa Tahun 2011 di Desa Sungai Tanang Kecatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar”. 
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Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunan ADD 

padadesa sungai tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 

ditinjau dari beberapa indikator dalam Analisis Penggunaan ADD cukup 

baik. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing 

pihak yaitu instansi terkait dan keluhan-keluhan dari masyarakat setempat. 

Kemudian masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui apasaja yang 

seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa tentang penggunaan ADD. 

Dari alasan tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat menyatakan 

pihak-pihak pemerintah desa telah melaksanakan tujuan 

program/kebijakan walaupun masih terdapat kekurangan didalam 

Penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga masih ada pelanggaran yang 

terjadi. Seharusnya pemerintah desa lebih memperbanyak lagi mengontrol 

desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang 

seharusnya tidak terjadi. 

Jadi perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dapat diliihat 

dari permasalahan yang mana penelitian ini mengambil permasalahan 

mengenai penggunaan ADD di Desa Sungai Tanang lebih diperuntukan 

kepada belanja rutin dan opersional perangkat desa, BPD dan organisasi 

desa yang lainnya, biaya untuk pembangunan tidak berjalan dengan lancar, 

dan belanja operasional kantor dan organisasi desa melebih ketentuan yang 

ada. Sedangkan penulis mengangkat permalahan tentang masih adanya 

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak terlaksana di desa rempak 

kabupaten siak dan juga mengenai tidak berjalannya BUMDes. Dari 
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permasalahan tersebut dapat dilihat bebarapa perbedaannya dari penelitian 

penulis dan juga akan menyimpulkan hasil yang berbeda. 

2. Penelitian dari Dede Ardian (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim, 2013) yang berjudul “Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten 

Kepulauan Meranti”.  

Membahas permasalahan mengenai: ada beberapa kegiatan dana 

yang diberikan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat bahkan ada 

beberapa bukti kwitansi untuk program pemberdayaan masyarakat tidak 

ada tanda tangan penerimanya. Selanjutnya belum terbentuknya BUMDes 

padahal disetiap laporan penggunaan ADD tercantum penganggaran dana 

untuk bantuan BUMDes. Belum adanya bangunan perpustakaan desa, 

serta tidak bertambahnya jumlah buku-buku dan fasilitas perpustakaan 

desa. Tidak terlaksananya kegiatan MTQ di desa. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penggayun Kabupaten Kepulauan 

Meranti terhadap pemberdayaan masyarakat. 

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan tanggapan responden 

mayoritas mengatakan kurang sesuai dengan jumlah responden sebanyak 

32,38% responden menyatakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa ini terlihat dari hasil jawaban 

responden yang mayoritas menyatakan kurang sesuai. Selanjutnya dengan 

jumlah responden yang menjawab tidak sesuai sebanyak 27,72% 



 

 
 

38 

responden menyatakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

dilakukan pemerintah desa tidak sesuai dengan yang dilakukan 

pemerintahan desa, selanjutnya dengan jumlah reponden yang menjawab 

pernyataan cukup sesuai sebnyak 20,67% responden menyatakan 

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah desa 

cukup sesuai dan yang paling sedikit menjawab 19,23% responden 

menjawab pernyataan tersebut sesuai. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Penggayun 

Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 sudah 

berjalan dengan cukup baik, ini juga dari hasil rekapitulasi angket yang 

peneliti ajukan dengan persentase 57,85% dikategorikan cukup baik. 

Walaupun dari hasil angket dan wawancara mengungkapkan kurang baik, 

namun dari hasil data observasi penulis dan tinjauan dilapangan, penulis 

melihat masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam 

penggunaan ADD tersebut yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa 

terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada di desa penggayun. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan dari pihak 

pemerintah desa terhadap penggunaan ADD. 

Jadi perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dibagian 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang mana penulis 

mengangkat permasalahan mengenai kurang kegian pemberdayaan 

masyarakat yang tidak terlaksana dalam menggunakan Alokasi Dana Desa 
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(ADD), dan juga tidak berjalan nya BUMDes padahal bangunan dan 

perangkat BUMDes tersebut telah dibentuk. Sedangkan peneliti ini 

mengangkat permasalahan mengenai tidak sesuainya dana yang diberikan 

dalam kegiatan dengan laporan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, dan 

juga tidak adanya BUMDes padahal dalam anggaran dan laporan ADD 

tercantum dana untuk kegiatan bantuanBUMDes, dan juga mengenai MTQ 

dan Perpustakaan. 

3. Penelitian dari Andi Siti Sri Hutami (Universitas Hasanudin Makasar, 

2017) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 

Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”. 

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

penggunaan  ADD di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten 

Wajo masih terdapat permasalahan mengenai bidang perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban 

keuangan desa (ADD). 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah mengetahui dan 

menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Abbatireng 

Kecamatan Gillireng Kabupaten Wajo. Selanjutnya mengetahui dan 

menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gillireng 

Kabupaten Wajo. 
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Hasil dari penelitian ini adalah proses pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) mengenai prencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilakukan oleh 

Pemerintah   Desa Abbatireng Kecamatan Gillireng Kabupaten Wajo telah 

mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal 

ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang 

mengalami keterlambatan. Untuk proses pelaporan realisasi penggunaan 

ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga 

menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. 

Begitu pula dengan pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga 

masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah Desa dan 

pertanggungjaawaban kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 

dengan tepat waktu. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan Alokasi Dana 

Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gillireng Kabupaten Wajo memiliki 

dua faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni 

adanya partisifasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada 

Pemerintah Desa, sarana dan prasarana yang memadai.sedangkan faktor 

penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber  Daya Manusia aparat 

Pemerintah Desa di Desa Abbatireng yang rata-rata berpendidikan 

SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang 
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pengelolaan ADD dan petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap 

tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD 

mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan komunikasi. 

Jadi perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penggunaa 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gillireng 

Kabupaten Wajo memiliki permasalahan dibidang perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Sedangkan penelitian penulis lebih membahas pada bidang pemberdayaan 

yang mana masih kurangnya kegiatan dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat dan juga masih adanya kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan 

dengan baik. 

4. Penelitian dari Murni Siswanti (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, 2012) yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Pembangunan Desa di Desa Padang Luas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar”. 

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lambat karena 

keterbatasan anggaran dana desa pertahun yang ada relative kecil sehingga 

dalam pelaksanaan pembangunan selalu mengalami ketergantungan 

dengan pemerintah yang tak terlepas dari proses waktu yang lama. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Pasang Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 
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Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil rekapitulasi akhir 

penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembnagunan desa terhadap tujuan 

dari adanya Alokasi Dana Desa yaitu membantu pendanaan 

penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasarana 

desa, meningkatkan nilai-nilai agama, sosial, budaya, meningkatkan peran 

masyarakat dalam pembangunan desa adalah masuk dalam kategori tidak 

mampu hal ini sesuai dengan hasil jumlah rata-rata jawaban responden 31 

atau 38,75%. Dikatakan tidak mampu karena dalam proses 

penyelenggaraan keuangan desa terhadap tujuan anggaran dana desa dalam 

pembangunan desa yaitu: membantu pendanaan penyelenggaraan 

pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasarana desa, meningkatkan 

pengalaman nilai-nilai keagamaan sosial dan budaya, meningkatkan peran 

serta masyarakat dalam pembangunan tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari Efektivitas 

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pembangunan Desa di Desa 

Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dilihat dari hasil 

penelitian dilapangan menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Alokasi 

Dana Desa dalam pembangunan desa adalah termasuk dalam kategori 

tidak mampu dimana sesuai dengan hasil rekapitulasi quesioner tentang 

penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu 31 atau 38,75%. Dikatakan tidak 

mampu karena berdasarkan kepada tujuan ADD yaitu: membantu 

pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa mengatakan tidak mampu 9 
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orang atau 45%, meningkatkan sarana dan prasarana desa mengatakan 

tidak mampu 4 orang atau 20%, meningkatkan nilai-nilai agama, sosial 

dan budaya mengatakan tidak mampu 8 orang atau 40%, meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam pembangunan mengatakan tidak mampu 10 

orang atau 50%. 

Jadi perbedaannya dengan penelitian penulis bisa dilihat dari 

permasalahan yang mana permasalahan yang ada di Desa Padang Luas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah kurang jumlah Alokasi 

Dana Desa (ADD) sehingga mengakibatkan keterlambatan pembangunan 

dari pemerintah desa karena masih bergantung dari bantuan pemerintah 

kabupaten yang melalui beberapa proses. Sedangkan penulis meneliti 

tentang dana yang sudah ada dan telah diberikan oleh pemerintah. Hanya 

saja belum digunakan dengan sepenuhnya. 

 

2.8 Kajian Islam 

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah terkecil 

yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki fungsi dan 

kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih 

kecil, Pemerintah Desa mempunyai tuga yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan, dalam pandangan Islam Pemrintah Desa mempunyai tugas 

sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya 

didalam rumah tangganya sendiri. 
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Menurut Ghazali (2001:53) sebagai pelaksana amanat yang dibebankan 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki 

kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana 

dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 58 yang berbunyi: 

وا األَماوَاِت إِلَى أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَه الىَّاسِ  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ أَْن تَْحُكُمىا   إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا  ا يَِعظُُكْم بِِه إِنَّ َّللاَّ َ وِِعمَّ  بِاْلَعْدِل إِنَّ َّللاَّ
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. 

 

Sebagai pelaksana amanat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-

tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagi 

pengatur dan pengurus semua urusan yang menyangkut dalam pemerintahan. 

Maka dari itu dibutuhkan kejujuran dan ketaatan kita kepada yng maha kuasa 

supaya kita tidak tergoda untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan 

terhadap pemerintah dan berdampak kepada masyarakat dan juga juga kita 

diandurka untuk selalu berbuat adil sesame manusia. 

 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indicator apa saja sebagai pendukung untuk di analisa dari variabel tersebut. 

 Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh 
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informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 

3) 

 Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2010, 

dengan indikator sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rempak Kabupaten Siak Tahun 2017 

 
Konsep Operasional Indikator Sub Indikator 

Berdasarkan PERDA 
Kabupaten Siak No. 9 
Tahun 2010 Tentang 
Alokasi Dana Desa 

Penggunaan Alokasi 
Dana Desa (ADD)  
1. Belanja Publik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Belanja Publik 

 
 

1. Tunjangan aparat 
pemerintah desa 

2. Tunjangan anggota 
Badan Permusyawaratan 
Desa 

3. Operasional sekretariat 
desa 

4. Operasional secretariat 
Badan Permusyawaratan 
Desa 

5. Perjalanan dinas dan 
6. Lain-lain pengeluaran 

rutin 
1. Biaya perbaikan sarana 

public dalam skala kecil 
2. Penyertaan modal usaha 

masyarakat melalui 
BUMDes 

3. Biaya untuk pengadaan 
ketahanan pangan  

4. Perbaikan lingkungan 
dan pemukiman 

5. Teknologi tepat guna 
6. Perbaikan kesehatan dan 

pendidikan 
7. Pengembangan social 

budaya 
8. Dan sebagainya yang 

dianggap penting 
 


