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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sejumlah peraturan

perundang-undangan sebagaimana pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945,

diterbitkan, namun semuanya hanya mengatur tentang Pemerintah Daerah,

sedangkan pengaturan mengenai Desa sebagai pengganti IGO dan IGOB tidak

pernah terbit, dan pengaturan terhadap Desa diserahkan kepada masing-masing

Pemerintah Daerah, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa cenderung

masih menggunakan IGO dan IGOB. IGO dan IGOB merupakan warisan

perundang-undangan yang lama yang pernah ada yang mengatur desa, IGO itu

sendiri adalah Inlandsche Gemeente Ordonantie yang hanya berlaku untuk daerah

Jawa dan Madura, sedangkan IGOB adalah Indlandsche Gemennte Ordonantie

Buitengewesten yang berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Peraturan

perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan kruang

memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh secara dinamis.

Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan corak nya

masih beraneka ragam.

Baru pada tahun 1979 lahirlah Undang Undang No.5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa. UU ini pengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan

pemerintahan desa dengan corak nasional dan Pemerintahan desa ditetapkan
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sebagai organisasi terendah dibawah Camat serta berhak menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesaturan Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa pun berganti dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini tidak hanya mengatur tentang

Pemerintahan Daerah, namun juga mengatur tentang Pemerintahan Desa, yaitu

pada Bab XI dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111. Jika dibandingkan dengan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, banyak terdapat perubahan-perubahan,

antara lain Pemerintahan Desa bukan lagi merupakan organisasi pemerintahan

terendah di bawah camat, sehingga Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab

kepada Bupati melalui camat melainkan bertanggung jawab kepada rakyat melalui

Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan

tugasnya kepada bupati, dengan demikian camat tidak mempunyai hubungan

hierarkhi dengan Desa. Kemudian Lembaga Musyawarah Desa diubah menjadi

Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan

pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan

Belanja desa, serta Keputusan Kepala Desa.

Kemudian, berdasarkan pertimbangan bahwa Undang Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan seluruh peraturan

pelaksanannya ternyata tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,

ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaran otonomi daerah, maka Undang
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Undang Nomot 22 Tahun 1999 inipun direvisi dan diganti, dengan diterbitkannya

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat kosentrasi jumlah

penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis

kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari

pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat “top

down”dibandingkan “bottom-up”, sehingga telah menjadikan masyarakat desa

sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, setiap daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. UU ini sebagai landasan

hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat

diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat

dituntut berkreativitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta

memprakarsai pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan 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
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pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat

sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai usaha dari berbagai

sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik

dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Namun

sekarang ini pembangunan di tingkat desa masih jauh dari harapan karena

lambannya pembangunan yang terjadi di tingkat desa tersebut. Kondisi ini terjadi

bisa saja karena jauhnya jangkauan menuju desa tersebut ataupun sulitnya akses

menuju desa tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau

kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan,

dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat

yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat

tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau

berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Pemberdayaan Masyarakat pada

dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan

masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu

wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari

keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan

dunia luar.
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Pasal 1 ayat (11) PP No. 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa ADD adalah

dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang

bersumber dari bagian dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten/Kota.

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulaun Meranti Nomor 41 Tahun 2011 Pasal 3

Bab II menyebutkan Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa

dan pemberdayaan masyarakat;

3. Meningkatkan infrastruktur perdesaan;

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan 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;

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa).
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ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyakat. Pemberian

ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak atas desa untuk menyelenggarakan

otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu

sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah rincian Penggunaan Alokasi Dana

Desa (ADD) Penyagun tahun 2012 yang digunakan untuk pemberdayaan

Masyarakat;

Tabel 1.1 : Penggunaan Alokasi Dana Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2012

Pemberdayaan Masyarakat Rp 303.879.403,39 x 70% = Rp 212.715.582,37

A Biaya Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

 Pembuatan Tali Air (Parit) 3x5000 Meter Dusun I Rp 31.244.553,69

 Pembuatan Tali Air (Parit) 3x5000 Meter Dusun II Rp 31.244.553,69

 Pembuatan Tali Air (Parit) 3x5000 Meter Dusun III Rp 31.244.553,69

Jumlah A Rp 93.733.661,07

B Penguatan kapasitas Lembaga Masyarakat Desa

1. Bantuan Operasional PKK Desa

 Tunjangan Pengurus (30%) Rp 1.914.440,24

 Operasional Pengurus (20%) Rp 1.276.293,49

 UP2K (50%) Rp 3.190.733,74

Jumlah B 1 Rp6.381.467,47

2. Bantuan Operasional Kegiatan LKMD Rp 8.508.623,29

3. bantuan Operasional ketua Rw dan RT

 Tunjangan Ketua RW @ 250.000 x 4 orangx 7 bln Rp 7.000.000,00

 Tunjangan Ketua RW @250.000 x 9 orang x 7 bln Rp 15.750.000,00

Jumlah B 3 Rp 22.750.000,00

4. Bantuan Kegiatan Pemuda dan Olahraga (4%) Rp 8.508.623,29
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5. Bantuan Operasional Pos Yandu (3%)

 Pos Yandu Sukma Hati

 Intensif Pengurus Rp 1.063.577,91

 Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) Rp 1.063.577,91

 Pos Yandu Mutiara Bunda

 -Intensif Pengurus Rp 1.063.577,91

 Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) Rp 1.063.577,91

 Pos Yandu Ananda

 Intensif Pengurus Rp 1.063.577,91

 Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) Rp 1.063.577,91

Jumlah B 5 Rp 6.381.467,47

6. Intensif Anggota LINMAS Desa (Rp  200.000 x 7 bln x 11 org) Rp 15.400.000,00

7. Bantuan Kesenian (2%) Rp 4.254.311,65

Jumlah B Rp72.184.491

C Bantuan Perpustakaan Desa (5%)

 Intensif Pengurus (7 bln @ Rp 600.00) Rp 4.200.000,00

 Pengadaan Fasilitas Perpustakaan Rp 6.435.779,12

Jumlah D Rp 10.635.779,12

D Bantuan Kegiatan MTQ (4%) Rp 8.508.623,29

E Bantuan Dana Rumah Ibadah (5%) Rp 10.635.779,12

F Bantuan Pengadaan Pangan (Ops Raswkin) Rp 10.635.799,12

G Bantuan BUMDES (3%) Rp 6.381.467,47

Total Pemberdayaan Masyarakat (A+B+C+D+F+G
Jumlah Total Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 (Belanja Aparatur dan
Operasional Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp 212.715.582,37

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masayarakat Desa

Tabel 1.1 diatas merupakan tabel rincian penggunaan Alokasi Dana Desa

(ADD) Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2012 yang

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Dari tebel di atas dapat dilihat bahwa
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penggunaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

telah berjalan dengan baik, itu dilihat dari rincian tabel penggunaan tersebut

semua kegiatan telah untuk pemberdayaan masyarakat telah terlaksana, namun

pada kenyataannya masih ada kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Padahal

sudah cukup jelas kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan

masyarakat yang ada di desa penyagun.

Dari hasil tinjauan lapangan penulis diDesa Penyagun Kabupaten Kepulauan

Meranti serta wawancara penulis dengan Bapak Natiran S.pd selaku Kepala

Bidang Pemberdayan Masyarakat Desa Kabuapten Kepulauan Meranti pada

tanggal 27 Desember 2012, adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan

dana ADD diDesa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

1. Target penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 70% untuk biaya

pemberdayaan masyarakat ada beberapa kegiatan yang tidak di realisasikan

(fiktif). Menurut Bapak Natiran S.pd beberapa kegiatan tersebut dana yang

diberikan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat bahkan ada beberapa bukti

kwitansi untuk program pemberdayaan masyarakat tidak ada tanda tangan

penerimanya;

2. Belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) padahal disetiap

laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tercantum penganggaran

dana untuk bantuan Badan Usaha Milik Desa namun sampai saat ini Badan

Usaha Milik Desa masih belum terbentuk  sehingga tidak terjadinya

peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa;
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3. Belum adanya bangunan perpustakaan desa, serta tidak bertambah nya

jumblah buku-buku dan fasilitas perpustakaan desa;

4. Tidak terlaksananya kegiatan MTQ di desa.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengigat pentingnya pemberdayaan

masyarakat dalam upaya memanfaatkan dan mengimplementasikan Alokasi Dana

Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan

penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai;

“Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan

Masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan seputar pelaksanaan dana ADD yang telah

diuraikan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penyagun

Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap pemberdayaan masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetauhi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pemberdayaan masyarakat.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan Ilmu Penulis dan dapat menambah

pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama buat

Jurusan Administrasi Negara.

2. Untuk menambah daftar bacaan pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dapat digunakan oleh penelitian lain sebagai masukan dengan penelitian

sejenis.

4. Agar penelitian yang berikutnya yang sejenis untuk dapat melakukan

pengkajian ulang tentang penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis. Adapun sistematika

penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan dimana penulis

menguraikan latar balakang masalah, prumusan masalah, tujuan

penelitian, pembatasan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri

dengan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisikan landasan teori yang dijadikan pedoman

dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang
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merupakan jawaban sementara terhadap permasalahaan dalam

penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian berisikan tentang jenis penelitian, lokasi,

dan waktu penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data,

tekhnik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Pada bab ini akan menjelaskan kondisi geografis, sejarah singkat

Desa Penyagun, gambaran umum wilayah yang penulis teliti.

BAB V HASIL PENELITIAN.

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat

diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP.

Dimana bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran dari

hasil penelitian Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam

Pemberdayaan Masyarakat di desa Penyagun Kabupaten

Kepulauan Meranti.


