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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (2008: 992), otonomi adalah pola

pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah

berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan kepada

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

penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena

PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat

5 “tonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-unndangan”.

Sedangkan menurut Encyclopedia of Social Science dalam Ahmad Yani

(2002: 5) pengertiannya  yang orisinil, otonomi adalah The legal self suffiency of

social body and its actual independence.
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Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk

mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannyasendiri

dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis,

2007; 30). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen

dengan Undang-undang N0. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga

mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut : “ Daerah Otonom, selanjutnya

disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batasa-batas

wilayah 12 yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri bersasarkan aspirasi

masyrakat dalam system Negara Kesatuan Republik  Indonesia”.

2.2 Pemerintahan Desa

2.2.1 Desa

Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata swadesi bahasa sansekerta

yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat

didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

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

dalam sistem pemeritnahan NKRI (Syafrudin dan Na’a, 2010:3).

Selanjutnya pengertian desa secara resmi dapat dibaca antara lain (dalam

Ndraha 1991:3) di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April

1969 Nomor Desa 5/1/29 yang bunyinya sebagai berikut:
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“Desa dan daerah yang setingkat ialah kesatuan masyarakat hukum

(rechtsgemeenschap) baik genealogis mauun teritorial yang secara hierarkhis

pemerintahannya berada langsung dibawah camat”.

dan dalam pasal 1 Ayat a Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5Tahun 1976 tentang

Bantuan Pembangunan Desa, dimana disebut bahwa desa ialah:

“desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam

pengertian teritorial administratif langsung di bawah Kecamatan”.

Dalam surat  keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang

Penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa:

“Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas

wilayah tertentu, langsung dibawah Kecamatan, dan merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya”.

Istillah 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 di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

dalam ikatan Negara Kesatuan 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 masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
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istiadat setempat yang di akui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan

Nasional dan berada di kabupaten/kota.

Dari uraian diatas, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan

masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat setempat yang mempunyai

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan merupakan organisasi

terendah dibawah Camat.

Selain UU, beberapa ahli juga mengemukakan pendapat tentang desa salah

satunya menurut Soetardjo. Menurut Soetardjo (dalam Nurcholis 2011:20)

mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak

mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat.

Dari uraian tentang desa diatas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum

dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa

merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan

hukumnya sendiri serta mandiri.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Govelment is the organization of men under authority ...... how men can be

governe, “Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang

mempunyai kekuasaaan ...... bagaimana mana manusia itu diperitnah” (R.Mac.

Iver dalam Syafi’i 2002,13).



16

Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan

memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur,

menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka

(Awang,2010:60).  Widjaja (2010:27) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun

1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.

Menurut soemanti Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan

Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan

Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur

kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial

budaya setempat (Soemantri,2010:7).

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala

Desa dan perangkat desa lainnya yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur,

menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan

masyarakat.

Lebih lanjut soemantri juga masih mendefinisikan pemerintahan desa,

menurutnya Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat (Soemantri, 2010:4).

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan tentang pemerintahan desa

bisa di simpulkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang

dipercaya oleh masyarakat bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan mereka
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juga mengatur dan mengurus segala sesuatu kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

2.3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa Inggrisnya “empowerment “

terjemahan secara harfiahnya, yaitu pemberkuasaan atau juga pemberdayaan di

artikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) keberdayaan

kepada masyarakat yang lemah.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasiasn wewenang

atau pemberian otonomi kejajaran bawah (Widjaja, 2011:77). Inti dari

pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk

mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motovasi, inisiatif,

kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Stewart (dalam awang, 2010:46) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah

memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau

kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan.

Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

(Soemantri,2010:74). Pemberdayaan adalah sebagian dari paradigma

pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil

dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya
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manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial (Rahayu

,2008).

Prijono dan Pranarka (dalam awang, 2010:47) menyebutkan pemberdayaan

sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis

yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif,

guna mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat dalam diri

individu dan kelompok.

Berdasarkan uraian diatas Pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju

peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat

sehingga pontensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat

mampu bersaing dengan dengan dunia luar. Menurut Wadusistiono (2003:60)

pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menajadi

lebih berdaya, sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Upaya

pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah, demi terwujudnya

kemandirian masyarakat serta pembangunan terutama pembangunan di tingkat

desa. Dalam memandirikan masyarakat serta mengembangkan potensi - potensi

yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil

akan tetapi masyarakat haruslah ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan

pembangunan, sehingga terwujudlah kemandirian dalam masyarakat tersebut.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan

kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dunia usaha dan anggota
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masyarakat  untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta

merealisasikan aspirasi dan keragaman masyarakat untuk mewujudkan

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2011:131).

Masyarakat itu merupakan suatu kelompok orang-orang yang hidup dalam

suatu lingkungan tertentu yang mempunyai tradisi institusi, aktivitas dan

kepentingan bersama (Thoha, 2010:28). Selanjutnya Miriam Budiardjo

mendefinisikan tentang masyarakat. Menurutnya masyarakat adalah keseluruhan

antara hubungan-hubungan antarmanusia (Budiardjo, 2009:46).

Jadi masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang saling berhubungan

dalam suatu lingkungan dan mempunyai kepentingan bersama. Selanjutnya

Widjaja mendefinisikan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat

adalah upaya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat,

sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara

maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara baik dibidang ekonomi,

sosial, agama dan budaya (Widjaja, 2010:169).

Upaya peningkatan kemampuan dan potensi masyarakat sangatlah penting,

terutama bagi masyarakat desa. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan

potensi yang dimiliki masyarakat desa, mereka bisa bersaing dengan masyarakat

lainnya, meningkatkan taraf hidup serta bsia mengembangkan kemampuan

mereka secara baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya sehingga

masyarakat desa tidak tertinggal jauh dari masyarakat kota yang lebih maju.
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Menurut Soemantri pemberdayaan masyarakat memiliki makana bahwa

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan

untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuan masyarakat (Soemantri, 2011:3).

Lebih lanjut Subejo dan Narimo (Dalam Mardikanto dan Soebianto,

2012:31) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang

disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan,

memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimilki melalui collecitve

action dan networking sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan

kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dari uraian diatas kita melihat bahwa pentingnya pemberdayaan

masyarakat terutama bagi masyarakat desa. Karna dengan begitu tingkat

kesejahterahan masyarakat dan taraf hidup masyarakat desa diharapkan bisa lebih

meningkat. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa bisa

menjadi bukti bahwa masyarakat desa telah berkembang maju dari sebelumnya.

2.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dai 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 Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD Kabupaten Kepulauan

Meranti BAB II Maksud dan Tujuan Alokasi ADD pasal 2 berbunyi; ADD
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dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan

prekonoian masyarakat desa. Sedangkan tujuan ADD terdapat dalam pasal 3 yang

berbunyi;

Tujuan ADD adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran;

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

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

rangka mewujudkan kesalehan/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 Bdan usaha

Milik Desa (BUMDes).

Sedangkan prinsip – prinsip pengeloaan ADD tercantum dalam Peraturan

Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2011 pada Bab 3 Pasal 4 yang

berbunyi:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa

tentang APBDesa.
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2. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus

direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan

melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

3. Pengelolaan keuangan sebagai mana dimaksud ayat (2) harus

menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada

masyarakat, terukurr, dan terkendali.

4. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat

dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dsari Alokasi Dana Desa

haruslah menerangkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing,

transparan, adil/tidak diskriinatif dan akuntabel sebagaimana yang tercantum

dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Pasal 15 Bab VI tentang

penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

2.4.1 Latar Belakang Kebijakan ADD

Yang melatar belakangi kebijakan tentang Alokasi Dana Desa adalah

berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 79 Tahun 2011 adalah

sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang

Pemerintah Daerah, daerah memiliki  kewenangan membuat kebijakan-

kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan,
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peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan

perempuan desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan

belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

3. Otonomi desa harus dipakai sebagai keuangan desa untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan sosial

budaya masyarakat setempat, dengan pemahaman yang demikian, posisi

desa yang memiliki otonom desa berkedudukan sangat strategis sehingga

menimbulkan perhatian seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah

dengan otonomi desa yang kuat akan berpengaruh secara signifikan

terhadap perwujudan otonomi daerah.

4. Dalam penguatan otonomi desa guna mendukung pelaksanan otonomi

daerah, desa diharapkan dapat menyelenggaraakan urusan pemerintahan

umum desa dan pemberdayaan desa seerta pelayanan pada masyarakat

secara labih baik dan lancar.

5. Untuk itu desa sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatan

akan tetapu situasi dan kondisi keuangan yang dimiliki pemerintahan desa

sebaian besar masih belum memungkinkan untuk dapat membiayai

kebutuhan sendiri dalam menjalankan kegiatan.

6. Desa-desa yang ada dalam wilayah kabupaten kepualauan meranti, pada

ummnya memerlukan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten
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Kepulaaun  Meranti guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraaan

pemerintahan dan pemberdayaan desa termasuk Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LMD) atau sebutan

lain yang memerlukan anggaran sendiri guna mendukung operasional

kegiatannya.

2.4.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 79 Tahun 2011

tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD), maksud, tujuan dan sasaran

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari

pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Pemerintah Desa yang

berasal dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Kepualauan Meranti,

dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksankan

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai

kewenangannya.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga pemasyarakatan didesa dalam

perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara

partisipatif sesuai dengan potensi desa.
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c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha bagi masyarakat desa.

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama yang berekonomi

lemah/miskin.

3. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah:

a. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Meningkatnya pelaksanan pembangunan desa;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;

d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.4.3 Alokasi Dana Desa

Bedasarkan buku panduan pedoman umum petunjuk pelaksanaan Alokasi

Dana Desa Tahun 2011 yang merujuk pada Keputusan Bupati Nomor 79 Tahun

2011 tetang penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Meranti,

petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2011 sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa ditentukand engan

menggunakan rumus berdasarkan azas merata dan adil.

a. Azas Merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa.

Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

b. Azas Adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional

untuk setiap desa berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung
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dengan rumus berdasarkan  beberapa Variable yaitu: Kejangkauan Desa,

Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, Potensi Ekonomi atau Realisai

PBB, luas Wilayah dan Jumblah Penduduk. Selanjutnya disebut Alokasi

Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan kedua azas tersebut diatas maka besarannya Alokasi Dana Desa

(ADDx) terdiri dari 2 (dua)komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)

dan Alokasi Dana Desa Proporsional  (ADDPx).

ADDx =ADDM + ADDPx

Keterangan : ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

Perhitungan besarnya ADDx (ADD masing-masing Desa). Dari keseluruhan

besarnya ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Meranti di

Alokasikan ke Desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)

Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditetapkan sebesar 60%

dan jumlah ADD sebagaimana dimaksud Azas Merata tersebut.

b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) ditetapkan sebesar

40% dari jumlah ADD yang dibagi kesemua desa berdasarkan nilai Bobot

Desa (BDx).
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2.4.4 Pengelolaan dan Arah Penggunaan ADD

1. Umum

Secara umum agar pemanfaatan dana ADD dapat mencapai tujuan yang

diinginkan, maka pengelolaan dana ADD harus dipegang pada prinsip sebagai

berikut:

a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dimusyawarahkan antara

Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan

Desa tetang APBDesa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan

melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawaban secara administratif,

teknis dan hukum.

d. Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-

bangunan yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial misalnya

gapura dan lain-lain.

2. Arah Penggunaan ADD

Arah pengunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan oleh

desa dan tidak dibagikan perdusun.

Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu ADD untuk kegiatan

belanja operasional dan honorarium Pemerintahan Desa serta pemberdayaan

masyarakat. Untuk kegiatan belanja operasional dan honorarium Pemerintahan

Desa mendapat 30% (tiga puluh persen) dari dana ADD dan untuk pemberdayaan



28

masyarakat sebesar70% (tujuh puluh persen) dari dana ADD. Berikut adalah

pengunaan dana ADD secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan dana belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa

sebesar 30% (tiga puluh persen) meliputi kegiatan:

a) Honorairum Kepala Desa, Perangka Desa dan Operasional BPD

b) Belanja Administrasi Umum : Belanja Barang dan Jasa, Belanja

perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, konsultasi, monitoring dan

rapat-rapat dari belanja pemeliharaan sarana pemerintahandesa

termasuk ATK.

c) Belanja Operasional dan pemeliharaan (termasuk honor tim pelaksana

desa) dan belanja pemeliharaan sarana pemerintahan desa termasuk

ATK.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Pemberdayaan Masyarakat mendapat dana dari ADD sebesar 70%

(tujuh puuh persen) dapat digunakan sebagai berikut:

a) Biaya sarana dan prasarana fasilitas umum dibidang kesehatan,

pendidikan, perekonomian, dan pemerintahan (belanja publik dalam

skala kecil).

1) Belanja Operasional dan Pemeliharaan : Belanja

Pegawai/Personalia (upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik),

Belanja Barang dan Jasa untuk kegiatan fisik dan belaja

pemeliharaan fasilitas umum.
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2) Belanja Modal digunakan untuk membiayai

pembangunnan/pengadaan sarana dan prasarana fasilitas umum

yang bersifat baru.

b) Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang ada di desa

(belanja transfer) seperti:

1) PKK dialokasikan sebesar 3% (tiga persen) antara lain:

1. Tunjangan Pengurus sebesar 30% (tiga puluh persen)

2. Operasional Pengurus sebesar 20% (dua puluh persen)

3. UP2K sebesar 50% (lima puluh persen)

2) LPM atau sebutan lain dialokasikan sebesar 3% (tiga persen)

3) RT/RW dialokasikan @ Rp. 200.000,-

4) Kegiatan-kegiatan Pemuda dialokasikan sebesar 4% (empat persen)

5) Posyandu dialokasikan sebesar 3% (tiga persen) antara lain:

1. Insentif anggota Posyandu sebesar 50% (lima puluh persen)

2. MPASI (makanan pendamping air susu ibu) sebesar 50% (lima

puluh persen)

6) LINMAS dialokasikan @ Rp. 150.000,-

7) Sedangkan untuk bantuan penguatan modal bagi kelompok

kegiatan ekonomi produktif di desa (Industri Rumah Tangga,

Usaha Kecil dan lain-lain) maupun penyertaan modal usaha

masyarakat melalui BUMDesa, dilaokasikan sebesar 3% (tiga

persen).



30

c) Perbaikan lingkungan dan pemukiman berupa jalan lingkungan,

jembatan desa, sarana irigasi desa dan pengadan air bersih.

d) Dana untuk pengadaan ketahanan pangan sebesar 5% (lima

persen)digunakan untuk mensubsidi operasional Raskin.

e) Pengembangan dan pengadaan teknologi tepat guna yang disesuaikan

dengan potensi desa.

f) Pengembangan sosial budaya serta adat istiadat sebesar 2% (dua

persen).

g) Perpustakaan Desa sebesar 5% (lima persen) sesuai surat Mendagri

No.143/161/PMD tanggal 10 Februari 2011.

h) Bantuan kegiatan MTQ sebesar 4% (empat persen).

i) Bantuan dana untuk rumah ibadah sebesar 5% (lima persen).

j) Setelah dikurangi penggunaan yang ditetapkan seluruhnya

dialokasikan untuk infrastruktur Desa.

k) dan sebagainya yang dianggap penting dan tidak mengabaikan

petunjuk penggunaannya.

2.4.5 Institusi Pengelolaan ADD

Guna menunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi

Tingkat  Kabupaten yang ditetapkan degnan Keputusan Bupati dan Tim Fasilitasi

Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sedangkan sebagai

pelaksana ADD tingkat Desa dibetuk tim pelaksana desa yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.
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1. Tingkat Kabupaten

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Kepulauan Meranti, dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut:

a. Bupati sebagai Pembina,

b. Sekretaris Daerah sebagai penaggungjawab,

c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa sebagai

ketua,

d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris,

e. Kepala Bappeda sebagai anggota,

f. Kepala Badan/Dinas terkait dengan pelaksanaan ADD sebagai anggota,

g. Kepala Bidang Sosbud Bappeda sebagai anggota,

h. Kepala Bagian Kesra Setda sebagai anggota,

i. Kepala Bagian Penyusunan Program Setda sebagai anggota,

j. Kepala Bagian Keuangan Setda sebagai anggota,

k. Kepala Bagian Hukum Setda sebagai anggota.

Tim Fasilitasi Tingakt Kabupaten mempunyai tugas:

a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya,

b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh desa berdasarkan rumusan

yang telah ditetapkan,

c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan data dan informasi

tentang ADD,
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d. Membantu Tim Pendamping Tingakat Kecamatan untuk memberikan

pelatihan, orientasi kepada tim pelaksana desa tentang pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan desa,

e. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

ADD ebrsama dengan tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap

proses tahapan kegiatan,

f. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi (pelaksanaan ADD) kepada bupati

sebagai bahan untuk menyusun dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa,

dibentuk kelompok kerja sekretariat, dengan sekretaris tim fasilitasi

tingakt Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat, dibantu dengan beberapa

staf yang secfara khusus menangani Alokasi Dana Desa. Sebagai pusat

pelayanan dan informasi sekretariat beralamat di Kantor Bdan

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa jalan Terpadu No. 2

Selatpanjang.

2. Tim pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat,

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Camat sebagai Pembina,

b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua,

c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris,

d. Kasi Pemerintahan sebagai anggota,

e. Kasi Trantib sebagai anggota,

f. UPTD terkait sebagai anggota,
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Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama melakukan

Verivikasi atas seluruh kegiatan ADD baik tahapan perencanaan maupun dalam

pelaksanaan. Secara rinci tugas tim pendamping tingakat kecamatan adalah

sebagai berikut:

a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan

pembangunan desa (Musrembangdes) dalam wilayah kecamatan,

b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD

untuk di cek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak

terjadi tumpang tindih pembiayaan,

c. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis

pengunaan ADD beserta kelengkapannya,

d. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi

tentang ADD,

e. Bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memfasilitasi tim pelaksanaan

desa tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban,

f. Melakukan pemeriksaan pekerjaan (Verifikasi) dan

pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan

anggaran ADD di desa,

g. Menfasilitasi upaya pemecahan masalah, jika dijumpai ada permasalahan

dalam pelaksanaan ADD,

h. Menyusun Rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD

kepada tim fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan. Untuk membantu

kelancaran pelaksanaan pengeloalaan Alokasi Dana Desa dibentuk
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kelompok kerja sekretariat, dengan sekretaris tim pendamping   kecamatan

sebagai kepala sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara

khusus menangani Alokasi Dana Desa. Sebagai pusat pelayanan dan

informasi sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan masing-masing.

3. Tingkat Desa

Pelaksana Teknis Pengelolaan Tingkat Desa, ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Kepala Desa selaku penanggung jawab,

b. Sekretaris Desa sebagai ketua Pelaksana Teknis,

c. Kepala Urusan Keuangan atau perangkat desa yang telah ditunjuk sebagai

Bendaharawan Desa Sebagai bendahara,

d. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai anggota,

e. Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, dan para Kepala

Dusun, Ketua LPMD dan 2 orang tokoh masyarakat sebagai anggota.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPD secara kelembagaan melakukan

pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan dan ADD tersebut

baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan hasilnya.

Tim Pelaksana Desa memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

a. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPMD,

dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Untuk membahas masukan dan

usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa,
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b. Rancanan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah tersusun untuk

disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat

pertemuan, pengumuman ditempat-tempat strategis untuk mendapatkan

tanggapan masyarakat,

c. Menyusun Rancangan Peraturan tentang APBDesa untuk mendapatkan

persetujuan dari BPD ayng selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa,

d. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan Administrasi

keuangan serta pertanggungjawabannya.

e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai

oleh ADD,

f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara Priodik tiap

bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Dalam hal pelaksanaan belanja publik, dibentuk Tim Pelaksanaan

Kegiatan dengan keanggotaan dan unsur LMD dan masyarakat yang ditetapkan

dengan keputusan Kepala Desa., tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab

kepada Kepala Desa.

2.5 Definisi Konsep

Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari

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

konsep yang akan diteliti. Adapun yamg menjadi defenisi konsep pada penelitian

ini adalah:
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1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang 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).

2. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan pada

individu atau kelompok masyarakat agar terciptanya kemandirian

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh I Ketut Alit (2005),

Tentang “ Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan

Permukiman Kumuh Di Propinsi Bali” dapat diambil kesimpulan bahwa dalam

pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

mutlak diperlukan dan penerapannya dapat melibatkan berbagai komponen

masyarakat baik perorangan, kelompok masyarakat, warga masyarakat desa

maupun pemimpin desa dinas maupun adat. Pemberdayaan yang diharapkan

adalah dalam berbagai wujud fisik maupun non fisik yang bersifat konstruktif, dan

mensukseskan setiap program peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Andika Rismayanti Hadi,

Irwan Effendi, Tubagus Hasanuddin (2013) dalam penelitian tentang “Peranan

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dan Partisipasi Masyarakat Pada

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus” yang dapat diambil kesimpulan

bahwa Tingkat peranan KPMD dalam program PNPM-MP di Kecamatan
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Wonosobo Kabupaten Tanggamus sebagian besar termasuk dalam kategori tinggi,

namun tingkat peranan KPMD dalam menyebarluaskan dan mensosialisasikan

program termasuk dalam kategori sedang. Dan Tingkat partisipasi masyarakat

dalam program PNPM-MP yakni partisipasi masyarakat dalam merencanakan

pembangunan dan ikut dalam pengambilan keputusan, memonitoring dan

mengevaluasi kegiatan program, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan

termasuk dalam kategori tinggi, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan program PNPM-MP termasuk dalam kategori sedang dan

tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan swadaya termasuk dalam

klasifikasi rendah. Berdasarkan peranan dan partisipasi terdapat hubungan yang

signifikan antara tingkat peranan KPMD dengan tingkat partisipasi masyarakat

dalam program PNPM-MP di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

2.7 Kajian Islam

Berbicara mengenai pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan

kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan

mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang

tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat hidup lebih baik kedepanya.

Dalam hal ini dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari indikator

pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sebagainya, yang berpengaruh

besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam  Islam  Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan

“pemberdayaan menuju keadilan sosial”  Pertama adalah pemahaman kembali
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konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep

agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak

menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah

konsep transformasi sosial budaya. Oleh karenanya,yang kita butuhkan adalah

strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang

sesuai dengan konsepsi Islam. Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah

rahmat sekaligus “pengingat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk

saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti

inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati

terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah

dalam surat al-Hasyr ayat 7.















“ apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah,

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang

yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang

Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah.
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dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada

Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan

saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya),

juga pada faktor nonekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara

dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang

dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju,

yang dititikberatkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada

“penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-

bantuan yang sifatnya sementara (temporer). Demikian pula, di dalam mengatasi

problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran,

tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi

permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan

keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber

yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang

terpuji. Karenanya, konsepsi pemberdayaan dalam Islam adalah bersifat

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

kehidupan. Rancangan model pemberdayaan yang harus dibangun pun harus

mengacu pada hal-hal tersebut.
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2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Variable Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2012:3).

Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah

berdasarkan Peraturan Bupati Kepualauan Meranti Nomor 41 Tahun 2011,

dengan indikator sebagai berikut :

Konsep
Operasional

Variable Indikator Sub Indikator Skala
Pengukuran

Penggunaan

Alokasi Dana Desa

(ADD) Dalam

Pemberdayaan

Masyarakat di

Desa Penyagun

Kabupaten

Kepulauan Meranti

Berdasarkan

Peraturan Bupati

Penggunaan

ALokasi Dana

Desa (ADD)

Dalam

Pemberdayaan

Masyarakat

Belanja

Pemberdayaan

Masyarakat

(kegiatan Non

Fisik dan Fisik)

a.Biaya Perbaikan
Sarana Publik
Dalam Skala Kecil

b.Penyertaan Modal
Usaha Masyarakat
Melalui BUMDes

c.Biaya Untuk
Penguatan
Ketahanan Pangan

d.Perbaikan
Lingkungan dan
Pemukiman

e.Teknologi Tepat
Guna

f. Perbaikan

a.Sesuai

b. Kurang Sesuai

c. Cukup Sesuai

d. Tidak Sesuai
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Kabupaten

Kepulauan Meranti

No 41 Tahun 2011

pendidikan dan
kesehatan

g.Pengembangan
Social Budaya dan
Keagamaan

h.Perpustakaan Desa

i. Kelembagaan


