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ABSTRAK
ANALISIS IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) BAGI

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA TENGGANAU
KECANATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

OLEH :
Ahmad Khairi

Kebijakan pengalokasian dana langsung kedesa ini disebut sebagai
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditingkat nasional diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ
Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c,
disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang
pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi
dana desa. Jadi, 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.

Penelitian Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)  dilakukan di Desa
Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang berlangsung pada
tanggal 22 juli – 15 september 2013, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui
implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan yang ada di
desa tengganau kecamatan pinggir kabupaten bengkalis. Yang menjadi
responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh masyarakat.
Teknik pengambilan data yang digunakan dengan menyebarkan angket,
wawancara dan studi lapangan/observasi. Sedangkan sumber data adalah data
primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif yang didukung dengan data kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Alokasi Dana
Desa (ADD) yang ada di Desa Tengganau tersebut sudah berjalan dengan
Cukup Baik, dengan persentase 63,63%. Walaupun dari hasil angket dan
wawancara mengungkapkan Cukup Baik, namun dari hasil observasi/tinjauan
dilapangan penulis melihat implementasi Alokasi Dana Desa (ADD),
prakteknya  masih terdapatnya kelemahaan dalam pengontrolan dan
pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa itu sendiri. Masih
lemahnya tim bagian khusus didalam melakukan tugasnya didalam
pelaksanaan, penggunaan dan pengelolaan dana ADD oleh Pemerinta Desa,
sehingga hasil yang didapat kurang memuaskan seperti apa yang telah dibuat
dan direncanakan sebelumnya.
Keyword : Penggunaan, Pengelolaan dan Implementasi Dana ADD
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

DalamsistemperimbangankeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintah

Daerah terdapatpenekananataskebijakanotonomidaerah yang

menetapkankabupatendankotasebagaititikberatotonomi. Hal

iniberusahauntukmemberikankesempatankepadadaerahuntukmengembangkandiri

danmemberikanharapankepadamasyarakatuntukdapatmenikmatipelayananpublik

yang lebihbaikmelaluikebijakan-kebijakandaerah yang

lebihmementingkannasibmereka.

Hal inisesuaidengandiberlakukannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004

tentangPemerintahan Daerah danUndang-UndangNomor 33 Tahun 2004

tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah.

Alokasi Dana Desa (ADD)

padadasarnyaadalahbantuankeuangandariPemerintahPusat,

PemerintahProvinsidanPemerintahKabupaten/Kota kepadaPemerintahDesa yang

bersumberdari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota yang

disalurkanmelaluikasdesadalamrangkapenyelenggaraanpemerintahandesa.

BilamencermatiisiPeraturanDaerah KabupatenBengkalisNomor 5 Tahun

2010 Pasal 2,yang mengaturtentang ADD yang berbunyi: Alokasi Dana Desa

(ADD) merupakan dana perimbangan dari pemerintahan daerah kepada

pemerintah desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat. Dijelaskan juga bahwapenggunaandana yang

1
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mendukungpenyelenggaraanpemerintahandanpelayanankepadamasyarakatdariselu

ruhdana yang diterimaolehdesa. Diteruskan dengan peraturan bupati Bengkalis

Nomor 33 Tahun 2011 pasal 2 poin 1 tentang azas pengelolaan keuangan desa

yang berbunyi: Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi,

akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

DesaTengganauinimerupakansalahsatudesayang ada dari 11 desa dan 2

kelurahan yangberada di KecamatanPinggirKabupatanBengkalis. Didalam

menjalankan pemerintahan, desa memiliki struktur organisasi yang mempunyai

peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam penyusunannya BPD

dan kepala desa merupakan rekan kerja dimana Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) bertugas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan desa sedangkan

kepala desa sebagai orang pengerak utama dalam desa tersebut. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini ;

Tabel I.1
Daftar Jumlah Aparat Desa dan Anggota BPD Desa Tengganau
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KecamatanPinggir Kabupaten Bengkalis
No Jabatan Jumlah Keterangan

1 Ketua BPD 1

2 Wakil BPD 1

3 Sekretaris BPD 1

4 Bendahara BPD 1

5 Anggota BPD 11

6 Kepala Desa 1

7 Sekratasis Desa 1

8 Bendahara Desa 1

9 Kepala Urusan 5 5 Bidang

10 Kepala Dusun 5

11 LKMD 9

11 RW 6

12 RT 24

14 Linmas 10

Jumlah 77

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah aparat desa dan anggota Badan

Permusyawaratan Desa(BPD) desa tengganau, dapat dijelaskan ketua BPD

berjumlah 1 orang, wakil BPD 1 orang, Sekretaris BPD 1 orang, bendahara BPD 1

orang, anggota BPD 10 orang, berikutnya kepada desa tengganau berjumlah 1

orang, sektertaris dan bendahara berjumlah 1 orang, Kaurnya berjumlah 5 orang

atau 5 bidang kepala urusan yaitu kaur pemerintahan, kaur umum, kaur keuangan,

kaur pembangunan, dan kaur Kesejahteraan Rakyat (kesra). Seterusnya Kepala

Dusun (kadus) berjumlah 5 orang, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

(LKMD) berjumlah 9, Rukun Warga (RW) berjumlah 24 orang, ban Rukun

Tetangga (RT) bejumlah 11 orang, dengan total keseluruhannya adalah 77 orang.
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Ada beberapahal yang menjelaskanmengapaselamainibanyakkebijakan,

program, danpelayananpublickurangresponsiveterhadapaspirasimasyarakat desa

tengganau tersebut, sehinggakurangmendapatdukungansecaraluas, yang dapat

peneliti jumpai secara observasi. Pertama,

parabirokratkebanyakanmasihberorientasipadakekuasaanbukannyamenyadaripera

nannyasebagaipenyedialayanankepadamasyarakat, contohnya seorang kepala

desanya sangat sering jarang ada ditempat/ jarang sekali masuk kantor yang

menjadi alasannya adalah sakit dan didapatkan info ternyata lagi diluar kota dan

kadang kala masuk kantor hanya sebentar saja jarang sekali memiliki fuul time di

kantor desa. Kedua,budayapaternalistik yang memberikankeistimewaanbagi

orang-orang yang

memilikihubungandekatdenganbirokrattersebutjugamengakibatkanturunnyakualita

spelayananpublik. Ketiga, terdapatkesenjangan yang lebarantaraapa yang

diputuskanolehpembuatkebijakandenganapa yang benar-

benardikehendakimasyarakat, contohnya dari pembangunan yang ada misalnya

pembangunan jembatan dan parit yang terdapat dalam tabel 1.6, karena kurang

kontrol ditahun sebelumnya bangunan jembatan mengakibatkan cepat rusak/

pembangunannya sudah mulai mengalami kerusakan.

Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis merupakan desa

yang sedang giat untuk melaksanakan otonomi desa. Sebagai mana bentuk wujud

perhatian PEMDA Kabupaten Bengkalis mengeluarkan kebijakan tentang

Anggaran Dana Desa(ADD) kepada Desa Tengganau yang setiap tahunnya

semakin meningkat dari tahun 2010 – 2012, yang dapat dilihat pada tabel berikut ;
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Tabel I.2
Daftar Jumlah Pertahun Alokasi Dan Desa (ADD) Di Desa Tengganau

TigaTahun Terakhir
No Tahun Jumlah Dana

1 2010 Rp 1.967.000.000

2 2011 Rp 2.130.000.000

3 2012 Rp 2.150.000.000

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari data dtabel diatas dapat dijelaskan daftar jumlah pertahundana alokasi

desa  di desa tengganau yang peneliti dapatkan ditiga tahun terakhir yaitu di tahun

2010 besar jumlah dana ADD yang diterima oleh desa tengganau sebesar Rp

1.967.000.000 rupian, berikutnya pada tahun 2011, jumlah dana ADD yang di

terima oleh desa tengganau berjumlah Rp 2.130.000.000 rupiah, dan pada tahun

terakhir tahun 2012 yang menjadi bahan penelitian bagi peneliti jumlah dana

ADD yang diterima oleh desa tengganau sebesar Rp 2.150.000.000 rupiah. Dana

tersebut disalurkan ke kas desa dalam rangka untuk untuk penyelenggaraan

pemerintah desa.

KebijakanpengalokasiandanalangsungkedesainidisebutsebagaikebijakanAlo

kasi Dana Desa (ADD), yang

ditingkatnasionaldiaturdalamPeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005

tentangDesadankemudianditindaklanjutidenganSuratEdaranMenteriDalamNegeri

Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 TentangPedomanAlokasi Dana

DesadariPemerintahKabupaten/Kota

kepadaPemerintahDesa.DalamPeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005

tentangDesapasal 68 ayat 1 poin c,
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disebutkanbahwabagiandaridanaperimbanganpusatdandaerah yang

diterimaolehkabupaten/kotauntukdesa paling sedikit 10% yang

pembagiannyauntuksetiapdesasecaraproporsional yang

merupakanalokasidanadesa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalahdana yang

dialokasikanolehPemerintahKabupatenuntukdesa, yang

bersumberdaribagiandanaperimbangankeuanganpusatdandaerah yang

diterimaolehKabupaten.

Dalam implementasi penggunaan dana ADD terhadap pembangunan yang

tertuang dalam Peraturan Bupati No 33 Tahun 2011 yang mana tedapat pada pasal

17 yang berbunyi : dana alokasi desa yang dialokasikan untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% (tujuh puluh persen)dari alokasi dana

desayang diterima oleh setiap desa dan 30% lagi untuk biaya penyelenggaraan

pemerintah desa dan oprasional BPD yang ada di desa sekabupaten bengkalis.

Menurut pengamatan observasi penulis pada kantor desa tengganau dengan

bendahara desa tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada digunakan untuk

diluar program pembangunan desa yaitu untuk pembayaran gaji pegawai aparatur

desa seperti pada tabel 1.1, atau lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini ;

Tabel I.3
Daftar Jumlah GajiPenyelenggara Pemerintahan Desa Tengganau
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Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012
No Jabatan Jumlah Ket Gaji Jumlah

1 Kepala Desa 1 Rp 2.500.000/bln Rp30.000.000/thn

2 Sekratasis Desa 1 Rp 1.000.000/bln Rp 12.000.000/thn

3 Bendahara Desa 1 Rp 1.500.000/bln Rp18.000.000/thn

4 Kepala Urusan 5 5 Bidang Rp4.750.000/bln Rp57.000.000/thn

5 Anggota BPD 15 Rp 3.000.000/bln Rp36.000.000/thn

6 Kepala Dusun 5 5 Dusun Rp 4.000.000/bln Rp48.000.000/thn

7 LKMD 9 Rp2.250.000/bln Rp27.000.000/thn

8 RW 6 5 Dusun Rp3.000.000/bln Rp36.000.000/thn

9 RT 24 5 Dusun Rp12.000.000/bln Rp144.000.000/thn

10 Linmas 10 Rp5.000.000/bln Rp60.000.000/thn

JUMLAH 77 Rp 39.000.000/bln Rp 468.000.000/thn

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas, menurut daftar jumlah gaji penyelenggara pemerintah desa

tengganau kec. pinggir kab. Bengkalis pertahunnya yaitu : gaji kepala desa

berjumlah Rp 30.000.000 pupian, perbulannya Rp 2.500.000 rupiah, berikutnya

sekretaris desa berjumlah Rp 12.000.000 rupiah, perbulannya Rp 1.000.000 rupiah

berikutnya bendahara desa berjumlah Rp 18.000.000 rupiah, perbulannya Rp

1.500.000 rupiah, berikutnya untuk 5 bidang kepala urusan berjumlah Rp

57.000.000 rupiah, Perbulannya 4.750.000 rupiah, berikutnya anggota BPD

berjumlah 15 orang Rp 36.000.000 rupiah, perbulannya Rp 3.000.000 rupiah,

berikutnya untuk kepala dusun  berjumlah 5 dusun dana pertahunnya  Rp

48.000.000 rupiah, perbulannya Rp 4.000.000 rupiah, berikutnya 9 orang

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) bejumlah Rp 27.000.000 rupiah,
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perbulannya Rp 2.250.000 rupiah, berikutnya Rukun Warga (RW) berjumlah 6

orang Rp 36.000.000 rupiah, perbulannya Rp 3.000.000 rupiah, berikutnya 24

orang Rukun Tetangga (RT) berjumlah Rp 144.000.000 rupiah, perbulannya Rp

12.000.000 rupiah, untuk yang terakhir pembayaran gaji 10 0rang  linmas yaitu

sebesar Rp 60.000.000 rupiah pertahun, perbulannya Rp 5.000.000 rupiah. Total

jumlah keseluruhan untuk gaji penyelengaraan pemerintahan desa tengganau

kec.pinggir kab. Bengkalis berjumlah Rp 148.000.000 rupiah, perbulannya

bejumlah Rp 39.000.000 rupiah.

Didalam roda pemerintahan, pemerintah didukung oleh dana agar

terlaksananya proses penyelenggaraan pemerintah yang baik. Adapun sumber

dana yang diterima oleh desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat

dilihat dari tabel berikut ini ;

Tabel I.4
Realisasi Penerimaan Sumber Dana Yang Diterima Oleh Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan DesaTengganau
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Kec. Pinggir Kab. BengkalisTahun 2012
No Sumber Dana Sumber Jumlah

1 Alokasi Dana Desa

(ADD)@3X Luncuran

Dana/ Tahun

PEMDA (Sebagai penyerahan

tugas dan wewenang kepala

pemerintah Desa)

Rp 2.150.000.000

2 Pendapatan Asli Desa

(PADesa)

Proses administrasi desa

(pengurusan surat

menyurat)&Retribusi Pasar

Rp 10.500.000

3 Infrastruktur Bupati

(INBUP)

Bantuan langsung dari

Pemerintah kabupaten bengkalis

Rp 1.000.000.000

JUMLAH Rp 3.160.500.000

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel realisasi sumber dana yang diterima oleh desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa tengganau kec. Pinggir kab. Bengkalis dapat

jabarkan sebagaimana yang pertama itu dari dana alokasi desa dari pemerintah

kabupaten yang sumber dananya 3x luncuran dana dalam setahun, jumlahnya

sebesar Rp 2.150.000.000 rupiah, yang kedua itu dari proses administrasi desa

(surat menyurat) dan retribusi pasar sebagai pendapatan asli desa sebesar Rp

10.500.000 rupiah, dan yang terakhir bersumber dari bantuan langsung dari

pemerintah kabupaten bengkalis sebagai wujud infrastruktur bupati (INBUP)

berjumlah Rp 1.000.000.000 rupiah.

Adapun program pembangunan fisik yang telah diselenggarakan oleh

pemerintahan desa tengganau kecamatan pinggir kabupaten bengkalis dapat

dilihat dalam tabel berikut ini ;



10

Tabel I.5
Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan

di Desa Tengganau Tahun 2012

No Program Pembangunan Sumber Dana Jumlah Dana

1 Rumah Layak Huni ADD& INBUP Rp180.000.000@4

2

Semenisasi Jalan

Lingkungan

ADD& INBUP Rp 400.000.000

3 Rehabilitasi Kantor Desa ADD Rp 150.000.000

4 Sumur (cincin & bor) ADD Rp150.000.000@6

5 Jembatan ADD Rp 270.000.000@3

6 Tiang Listrik Jalan ADD Rp 225.000.000@15

7 Parit Jalan ADD & INBUP Rp 300.000.000

8 Gedung Paud ADD &INBUP Rp 100.000.000

9 Posyandu ADD &INBUP Rp 65.000.000

10 Rehabilitasi Masjid&
Musolla

ADD & INBUP Rp 150.000.000

JUMLAH Rp1.990.000.000

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat program pembangunan fisik desa tengganau

yang mana program pembangunan tersebut  yang pertama itu ialah 4 unit rumah

layak huni yang bersumber dari dana ADD dan INBUP berjumlah Rp

180.000.000 rupiah, berikutnya semenisasi jalan lingkungan yang bersumber dari

dana ADD dan INBUP berjumlah Rp 400.000.000 rupiah, berikutnya rehabilitasi

kantor desa yang bersumber dari dana ADD berjumlah Rp 150.000.000 rupiah,

berikutnya sumur (2 cincin dan 4bor) yang bersumber dari dana ADD berjumlah
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Rp 150.000.000 rupiah, berikutnya pembangunan 4 buah jembatan yang

bersumber dari dana ADD berjumlah Rp 270.000.000 rupiah, berikutnya 15

batang tiang listrik jalan yang sumber dananya dari dana ADD sebesar Rp

225.000.000 rupiah, berikutnya parit jalan sumber dananya dari dana ADD dan

INBUP yang jumlah dananya sebesar Rp 300.000.000 rupiah, berikutnya

pembangunan gedung paud yang sumber dananya dari dana ADD dan INBUP

berjumlah sebesar Rp 100.000.000 rupiah, berikutnya pembangunan posyandu

pembantu yang sumber dananya dari dana ADD dan INBUP yang jumlah dananya

sebesar Rp 65.000.000 rupiah, untuk yang terakhir itu ialah rehabilitasi masjid dan

musolla yang sumber dananya dari dana ADD dan INBUP, jumlahnya sebesar Rp

150.000.000 rupiah.

Namun dalam pelaksanaannya kurang efektif direalisasikan, hal ini dilihat

dari pelaksanaan anggaran terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah

dalam pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

perumusan masalah beserta penjabarannya berikut ini ;

Tabel I.6
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir

Kabupaten Bengkalis Tahun 2012

No
Program

Pembangunan
Lokasi Jumlah Dana Terealisasi

Tdk

Terealisasi
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1 Rumah Layak Huni Dusun 1&4 Rp 180.000.000@4 70% 30%

2 Semenisasi Jalan

Lingkungan

Dusun

1&2

Rp 400.000.000 70% 30%

3 Rehabilitasi Kantor

Desa

Dusun 1 Rp 150.000.000 100% 0%

4 Sumur (cincin &

bor)

Dusun

1,2,3,4

dan 5

Rp 150.000.000@6 100% 0%

5 Jembatan Dusun 2&3 Rp 270.000.000@4 65% 35%

6 Tiang Listrik Jalan Dusun 1 Rp 225.000.000@15 100% 0%

7 Parit

Jalan(Drainase)

Dusun 1&3 Rp 300.000.000 70% 30%

8 Gedung Paud Dusun 1 Rp 100.000.000 100% 0%

9 Posyandu Dusun 3 Rp 65.000.000 100% 0%

10 Rehabilitasi Masjid
& Musolla

Dusun

1&3

Rp 150.000.000 30% 70%

JUMLAH Rp1.990.000.000

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat disimpulkan beberapa pembangunan yang ada di

desa Tengganau pada tahun 2012 dengan nelanjutkan penjabaran dari tabel

sebelumnya, yaitu Data tersebut menunjukkan data terealisasi dan tidak

terealisasi. Pertama pembangunan rumah layak huni dari empat rumah yang di

rencanakan dari dana ADD tersebut, hanya tiga rumah yang terealisasi atau 70%

dan yang tidak terealisasi 30%,hal ini terlihat dari bangunan yang telah terealisasi

dan tidak terealisasi. Selanjutnya yaitu semenisasi jalan linkungan yang didalam

pembangunannya didua dusun yang anggaan penbuatannya tiga tempat, yang

terealisasi hanya duatempat saja atau 70% dan di dalam pembangunannya, satu
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jalan tidak terealisasi dengan sempurna (30%,), itu di karenakan program

anggaran setiap jalan 200 meter, yang terealisasi hanya ± 150 meter disebabkan

karena jalan tersebut mengarah ke jalan makam, dan yang satu nya lagi kurangnya

swadaya dari masyarakat sehingga tidak terealisasi dengan baik. Dan

pembangunan semenisasi jalan terakhir masih dalam proses pengerjaan,

dikarenakan adanya penundaan dari proyek terhadap pengerjaannya. Untuk

selanjutnya, didalam pembangunan jembatan dari ke empat jembatan tersebut

tidak terealisasi dengan baik 35% dan yang terealisasi 65% , karena kurangnya

pengawasan dari pihak pemerintahan desa terhadap pembangunan jembatan

tersebut, sehingga setelah beberapa bulan pembangunannya selesai, tidak bisa

dimanfaatkan dengan layak, cepat mengalami kerusakan(pecah-pecah).

Selanjutnya pembangunan parit jalan(drainase), yang pembangunannya hampir

sama dengan pengerjaan jembatan, tetapi disini yang membuat tidak terealisasinya

dengan baik 30% yaitu dikarenakan oleh pembangunannya tidak merata, dengan

alasan pengerjaan pembangunannya secara bertahap. Selanjutnya untuk

pembangunan rehabilitasi masjid musolla belum terealisasi 70% dan yang

terealisasinya 30%dikarenakan adanya penundaan oleh pihak proyek pemborong

bangunan,dan untuk pembangunan Musollanya belum terealisasi dengan baik.

Untuk yang terakhir ada pembangunan yang rerealisasi dengan baik, yaitu

rehabilitas kantor desa, sumur(bor &cincin), tiang listrik jalan, gedung PAUD dua

Lokal, dan posyandu. Untuk lokasi pembangunan dapat dilihat pada tabel diatas.

Data-data diatas diambil dari kantor desa tengganau dan pandangan pengamat
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terhadap pembangunan yang terealisasi maupun tidak terealisasi,dan dampak dari

pembangunan fisik tersebut.

Untuk pembangun non fisik, sejauh pengamatan penganat secara observasi,

belum dapat terealisasi, dikarenakan program itu akan berjalan ditahun 2013.

Misalnya: garim masjid, guru mengaji,dan imam masjid. Dan untuk pembangunan

rehabilitas masjid diatas belum ada luncuran dananya, yang insyallah akan segera

diberikan pada pengurus masjid yang berwajib. Yang lokasinya tepat berada di

dusun 1.

AdapuntujuandariAlokasi Dana Desa (ADD) yang terdapat dalam perbup

kab. bengkalis nomor 33 tahun 2011 dan diteruskan dengan peraturan desa

tengganau adalahuntuk :

1. Meningkatkanpenyelenggaraanpemerintahandesadalammelaksanakanpelaya

nanpemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatansesuaikewenangannya,

2. Meningkatkankemampuanlembagakemasyarakatan di

desadalamperencanaan, pelaksanaan,

danpengendalianpembangunansecarapartisipatifsesuaidenganpotensidesa,

3. Meningkatkanpemerataanpendapatan,

kesempatanbekerjadankesempatanberusahabagimasyarakatdesa,

4. Mendorongpeningkatanswadayagotongroyongmasyarakatdesa.

PemerintahmengharapkankebijakanAlokasi Dana

Desainidapatmendukungpelaksanaanpembangunanpartisipatifberbasismasyarakat

dalamupayapemberdayaanmasyarakatpedesaansekaligusmemeliharakesinambung

anpembangunan ditingkatdesa. Denganadanyaalokasi dana desa,
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desamemilikikepastianpendanaansehinggapembangunandapatterusdilaksanakanta

npaharusterlalu lama menunggudatangnyadanabantuandaripemerintahpusat.

Sedangkanpenggunaandanabersumberdari ADD, selain untuk pembayaran

gaji aparatur desa, dana ADD juga digunakan untuk biaya-biaya lain atau biaya

tak terduga: Misalnya untuklembaga BPD

penggunaannyauntukoperasionalBPD,PKK, biayarapat,tunjangan honor pegawai,

danpembelianAlatTulis Kantor (ATK), karang taruna dan kegiatan pemuda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel I.7
Daftar Pembayaran Lain Atau Tak Terduga Dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk Pembangunan di Desa Tengganau Tahun 2012
No Biaya Lain Sumber Dana Jumlah

1 OperasionalSekretariat BPD ADD Rp 25.000.000/thn

2 Tim Pengerak PKK ADD Rp 20.000.000/thn

3 Biaya rapat, tunjangan honor

pegawai, pembelian alat tulis kantor

(ATK)

ADD Rp 60.000.000/thn

4 Karang Taruna ADD Rp 20.000.000/thn

5 Pemuda ADD Rp 20.000.000/thn

JUMLAH Rp 145.000.000/thn

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas menerangkan daftar pembayaran lain atau tak terduga

untuk pemberdayaan masyarakat desa diantaranya oprasional  sekretariat BPD

yang bersumber dananya dari dana ADD jumlah dananya sebesar Rp 25.000.000

rupiah  pertahun, berikutnya tim pengerak PKK yang bersumber dananya dari

dana ADD sebesar Rp 20.000.000 rupiah pertahun, berikutnya untuk biaya parat,
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tunjangan honor pegawai, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), berikutnya karang

taruna yang sumber dananya dari dana ADD sebesar Rp 20.000.000 rupiah

pertahun, dan yang terakhir untuk organisasi pemuda yang sumber dananya dari

dana ADD yang yang besar jumlah dananya Rp 20.000.000 rupiah pertahun. Dan

untuk jumlah keseluruhan dananya sebesar Rp 145.000.000 rupiah pertahun.

Untuk organisasikarangtaruna dankegiatanpemuda, penggunaan

ADDuntukmembelialat-alatolah raga dankesenian, beliseragamolahraga,

danpenunjangacaratujuhbelasanAgustus.Sedangkanuntukorganisasi PKK yang

merupakankumpulankegiatanibu-iburumahtangga, penggunaan ADD

untukpembelianbajuseragam, biayarapat-rapat,

danbiayalainnya.Jugauntuklinmaspenggunaan yang

utamauntukpembelianbajuseragamlinmas.Sedangkanuntuk RT,

dibelanjakanuntukpembelian ATK, biaya-biayarapat,

danbiayaperbaikanlingkungansaranadanprasaranafisik(misalnyajalan dan

jembatan yang ada didesa).

Hampirseluruhrespondenmenyatakanbahwamekanismepenyaluran ADD

yang

diterimakankelembagadesasudahsesuaidenganmekanisme/prosedurdalamperatura

n yang ada. Dana ADD setelahditransferkerekening desamasing-masing,

selanjutnyapemerintahdesamengundangparapenguruslembagadesa yang

diwakiliolehKetuadanBendaharanyauntukmenandatanganidanmengambildanauntu

kselanjutnyaditerimaolehbendaharamasing-masinglembagadesa.

Penilaianrespondententangmekanismepenyalurandanabantuan ADD yang penulis
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dapatkan secara observasi, sebagianbesarmenyatakancukup bagusdanhanyaada

beberapa responden yang menilaimekanismepencairandana ADD

relativejelekdansangatjelek.

Untuklebihjelasnyatanggapanrespondenmengenaimekanismepenyaluran ADD

dapatdilihatdari pandangan dan pendapat responden yang diteliti,

sebagianbesarmenyatakanbahwapengetahuanmasyarakattentang ADD banyak

tidak mengetahui. Artinyasebagiankecilmasyarakat tidakmengetahuiinformasi

besarnyadanabantuandaripemerintahKabupaten/Kota

kepadapihakpemerintahDesa,dalambentuk ADD untuksetiapDesa.

Peningkatanpengetahuanmasyarakattentang ADD dikatakanmulai

meningkatdapatdiindikasikanbahwamasyarakat

tidakmerasakanadanyakegiatanpembangunan di wilayahterkecildesa (RT)

dimanamerekatahubiladanapembangunannyadiperolehdaribantuan ADDyang

diterimauntukdesa cukup besar.

Adapun penggunaan anggaran dana ADD dalam pembangunan desa di desa

tengganau belum terealisasi dengan baik, untuk lebih jelas rinciannya dapat dilihat

pada tabel berukut ini:

Tabel I.8
Rincian Penggunaan Anggaran Terhadap Pembanguan Desa Tengganau

Tahun 2012
No Program Pembangunan Jumlah Sumber Dana
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1 Pembayaran gaji untuk

penyelenggaraan pemerintahan

desa
Rp 468.000.000

ADD

2 Pembangunan infrastruktur

desa
Rp 1.990.000.000

ADD& INBUP

3 Biaya tak terduga lainnya Rp 145.000.000 ADD

4 Jumlah Rp P 2.603.000.000

5 Jumlah keseluruhan dana Rp 3.160.500.000

6 Sisa Rp 557.500.000

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari rincian penggunaan anggaran

terhadap pembangunan desa tengganau yang bersumber dananya darin Alokasi

Dana Desa (ADD) dan dari dana Infrastruktur Bupati (INBUP) yaitu pertama

pembayaran gaji untuk penyelenggaraan pemerintah desa berjumlah Rp

468.000.000 rupiah, berikutnya untuk pembangunan infrastruktur desa Rp

1.990.000.000 rupiah, yang berikutnya untuk biaya tak terduga lainnya sebesar Rp

145.000.000 rupiah, dan jumlah penggunaan dananya sebesar Rp 2.603.000.000

rupiah. Jumlaj dana keseluruhannya sebesar Rp 3.160.500.000 rupiah, dan sisa

dari keseluruhannya sebesar Rp 557.500.000 rupiah.

Berdasarkan fenomena – fenomena yang dikemukakan dilapangan seperti

yang telah diterangkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah karya
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ilmiah dengan judul :“ANALISISIMPLEMENTASI ALOKASI DANA

DESA(ADD) BAGI PENINGKATAN PEMBANGUNANDIDESA

TENGGANAU KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2012”

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan dari keterangan latar belakang masalah diatas, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

Bagaimana bentuk implementasipengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana

Dasa(ADD)yang telah terrealisasi terhadap pembangunan yang ada diDesa

Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis PadaPeriode 2012 ?

1.3 TujuanPenelitian

Untuk menganalisisbagaimana bentuk pengelolaandanpenggunaandana

ADDyang terealisasi terhadap pembangunan yang ada di

DesaTengganauKecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis periode 2012.

1.4 ManfaatPenelitian

1. Hasilidentifikasiatastingkatefektivitaspengelolaandanpenggunaan ADD

akandapatdijadikansebagaiacuanbagiPemerintahDesaTengganaudalamme

ningkatkanefektivitaspengalokasian, pengelolaandanpenggunaan ADD

padamasayang akandatang,serta

2. HasilpenelitianinijugaakanbermanfaatbagiPemerintahDesaTengganaudal

amperumusankebijakan yang terkaitdengan ADD di DesaTengganau,
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antara lain dalamhaljumlah/besaran, polapenyaluran,

sertapolapelaksanaan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah, Mamfaat Penelitian, Tujuan Penelitian Dan Sistematika

Penulisan.

BAB II :TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan

dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau

defenisi konsep, konsep operasional, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai Metodelogi  Penelitian Berupa

Bentuk Lokasi & Waktu Penelitian,Jenis dan Sumber Data,

Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa

Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek yang akan diteliti dan

tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti lokasi

penelitian, Karakteristik dan demografi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang

analisisimplementasi alokasi dana desa bagi peningkatan
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pembangunan didesa tengganau kecamatan pinggir kabupaten

bengkalis tahun anggaran 2012

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian serta kritik

dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa  lebih

baik lagi kedepannya.
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BAB II

TELAAHPUSTAKA

2.1 Implementasi Alokasi Dana Desa

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul

KonteksImplementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya

mengenaiimplementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atauadanya

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedaraktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan untuk mencapaitujuan kegiatan”(Usman, 2002:70,

dikutip dari_http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-

24335-2babii_d-x.pdf).Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas,

dapatdikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapisuatu

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Olehkarena itu

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objekberikutnya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudulImplementasi Kebijakan

dan Politik mengemukakan pendapatnyamengenai implementasi atau pelaksanaan

sebagai berikut :

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakanmenjadi

tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.Pengembangan kebijakan

dalam rangka penyempurnaan suatuprogram” (Harsono, 2002:67, dikutip

22
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dari_http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2

babii_d-x.pdf).

2.1.2Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang bersasal

dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh

bebupaten/kota (pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). DiteruskanMenurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa pada Pasal 18, bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD

Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah yang diterima oleh Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor33 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi

Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana

dimaksud ayat (3) pasal 16 Peraturan yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Desa(PADesa)

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah

4. Hibah

5. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten,
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Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada setiap

desa dikecamatan yang ada. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat

berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independentambahan

dengan rincian sebagai berikut:

1) Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang di

dapatkan olah Desa Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen

utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.

2) Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi

secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang

dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa

Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan

Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting

untukmenentukan nilai bobot desa.Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi

kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa

secara bertahap dan mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat di desa.Variabel

Independen Utama meliputi sebagai berikut:

1. Indikator Kemiskinan

2. Indikator Pendidikan Dasar

3. Indikator Kesehatan

4. Indikator Keterjangkauan Desa

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan

olehmasing-masingdaerahyang meliputi sebagai berikut :
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1. Indikator Jumlah Penduduk

2. Indikator Luas Wilayah

3. Indikator Potensi Ekonomi

4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun)

2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian

yangtidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh

karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus

memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang terdapat dalam perbup

kabupaten bengkalis nomor 33 tahun 2011 dan diteruskan dengan peraturan desa

tengganau sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip

dari, oleh dan untuk masyarakat.

2. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip

hemat, terarah dan terkendali.

3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative,

teknis dan hukum.

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat

terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa

Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan

lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui

Musyawarah Desa.
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5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti

mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitasi

Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

2.3 Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa

Di Desa Tenganau Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan KeputusanKepala

Desa, yang termuat dalam buku pedoman pelaksanaan kegiatan desadengan

Susunan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Kepala Desa atau pelaksana Tugas Kepala Desa dari

Perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD)atau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

(PKPKD).

2. Pelaksaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) : Sekretaris

Desa dan Perangkat Desa.

3. Sekretaris Desa : Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa.

4. Bendahara Desa : Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui Surat

Keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggungjawab Administrasi Keuangan).

5. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan: Ketua Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

6. Pelaksana Kegiatan Dan Pemberdayaan Perempuan : Tim Penggerak

PKKDesa.
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Tugas Penanggungjawab /Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa (PKPKD) sebagai berikut :

1. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

dan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang

melibatkanBadan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan

MasyarakatDesa (LKMD),Tim Penggerak PKK dan Lembaga lainnya,

untukmembahas masukan dan usulan-usulan yang dituangkan dalam

AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Kegiatan

Desa(RKD) yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Mensosialisasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa(APBDesa) melalui rapat/pertemuan untuk mendapat

tanggapanmasyarakat tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa(APBDesa).

3. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan baik yang dibiaya

dariPendapatan Asli Desa (PADesa) dan yang dibiayai dari Alokasi Dana

Desa(ADD).

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Desa.

5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan

diDesa.

6. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik,

pertanggungjawabankeuangan Desa serta laporan swadaya masyarakat

secara berjenjangkepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim

Pembina Kabupaten.
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7. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksana APBDesa.

8. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Desa.

9. Menetapkan Bendahara Desa.

10. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Desa.

11. Menetapkan Petugas yang melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa.

Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

sebagaiberikut :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan pada Penanggungjawab Kegiatan.

2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan kepada Tim Fasilitasi

TingkatKecamatan.

3. Menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan

kepadaPenanggungjawab kegiatan.

Tugas Sekretaris sebagai berikut:

1. Menyusun dan Melaksanakan Pengelolaan APBDesa.

2. Menyusun dan Melaksanakan Pengelolaan Barang Desa.

3. Menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa

danPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

4. Menghimpun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang

PelaksanaanPeraturan Desa.

5. Membantu Penanggungjawab dalam menyusun rencana kegiatan

yangdibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang dituangkan pada

RencanaKegiatan Anggaran ( RKA ) dan dijabarkan dalam APBDesa.

6. Membantu mengkoordinasikan tugas penanggungjawab.
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7. Melaksanakan pelayanan tekhnis Administrasi kepada Tim FasilitasiTingkat

Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi

DanaDesa (ADD).

Tugas Bendahara Desa sebagai berikut :

1. Membuka Rekening Desa bersama Kepala Desa atas namaPemerintahan

Desa yang bersangkutan.

2. Membuka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PemerintahDesa.

3. Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-

buktipendukung dan memelihara bukti-bukti.

4. Menyimpan dan memelihara semua arsip, dan segala transaksi

keuangan,buku keuangan, sebagai bahan pemeriksaan Pada buku Kas

Umum.

5. Menyusun Anggaran kegiatan.

6. Menyampaikan laporan keuangan kepada Penanggung jawab.

Tugas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai

WadahPerencana dan Pelaksana Partisipasi pembangunan :

1. Bersama Kepala Desa selaku Penanggungjawab Kegiatan memfasilitasi

kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Pembangunan

Fisik dan non fisik yang dibiayai baik oleh Alokasi Dana Desa (ADD) atau

dari Pihak keTiga.

2. Memberdayakan bersama Ketua T.P.PKK dalam membina

LembagaPemberdayaan Posyandu di Desa.
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3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

berkaitandengan bidang tugasnya.

4. Menyusun Tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

5. Merekapitulasi hasil-hasil kegiatan pelaksana teknis.

6. Menggerakkan swadaya dan partispasi masyarakat.

7. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada KepalaDesa

selaku Penanggungjawab kegiatan.

8. Ketua Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Tugas Tim Penggerak PKK selaku Ketua Pemberdayaan danKesejahteraan

Keluarga Desa sebagai berikut :

1. Bersama Kepala Desa selaku Penanggungjawab Kegiatan memfasilitasi

kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Kegiatan

pemberdayaan Perempuan.

2. Bersama Ketua LKMD membina perkembangan LPP Posyandu.

3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

berkaitandengan bidang tugasnya.

4. Menyusun Tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

5. Merekapitulasi hasil-hasil kegiatan pelaksana teknis.

6. Menggerakkan swadaya dan partispasi masyarakat.

7. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala

Desaselaku Penanggungjawab kegiatan.

2.4Otonomi Daerah
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Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan, dalam penyelenggaraan

pemerintahannya menekankan azas desentralisasi yang secara utuh dilaksanakan di

Daerah Kota/Kabupaten untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat dilakukan menurut prakarsanya sendiri serta didasari oleh aspirasi rakyat

sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah.

Perbedaan mendasar antara pelaskanaan otonomi daerah dan era orde baru

dengan pelaksanaan otonomi daerah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 terletak pada azas desentralisasi. Pada masa orde baru penerapan

otonomi daerah hanya dengan prinsip nyata dan bertanggung jawab, sedangkan

setelah keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 penerapan otonomi

daerah menekankan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. (Rasyid.

2002:284-285)

Otonomi daerah yang menganut prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab

membutuhkan pemahaman yang tepat terhadap wawasan kebangsaan dimana

pemahaman tersebut antara lain sosial budaya, ekonomi, politik, hukum,

pertahanan,keamanan, penanaman nilai-nilaikebangsaan serta rasa cinta tanah air,

sebab tanpa pemahaman yang tepat, maka kebebasan ini dapat menjadi ancaman

disintegrasi bangsa.

Otonomi berasal dari kata Yunani outos dan nomos, outos berarti “sendiri”

dan nomos berarti “perintah”.Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”,

yang dalam wacana administrasi publik otonomi sering disebut sebagai local self

government. (dikutip dari : http:/tutorialkuliah.blogspot.com/ 2009/05/kuliah-

tentang-otonomi-daerah.html)
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Sedangkan menurut Loggeman dalam tulisannya ”Het staatsrecht

derzelfregerenda Gemenschappe” istilah otonomi mempunyai makna kebebasan

atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas yang harus

dipertanggungjawabkan.

Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur, yaitu:

1) Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan

serta kewenangan untuk melaksanakannya.

2) Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan

menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian itu.

Pemberian kekuasaan dalam istilah otonomi dalam arti bertanggungjawab

atas pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah mempunyai sifat

mendorong atau memberikan perangsangan untuk berusaha menumbuh dan

mengembangkan keinginan sendiri, sifat itu membangkitkan otoaktivitas dan

mempertinggi harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya.

Otonomi daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai hak untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri oleh satuan organisasi

pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah

inilah yang disebut dengan otonomi daerah (Garna,2000:246)

Pengertian otonomi daerah mengandung beberapa segi:Pertama, bahwa

otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam konteks Negara federal.

Otonomi dalam rangka undang-undang 1945 pasal 18 yang menyebutkan

pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan
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mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak

asal usul dalam Negara yang bersifat istimewa.

Kedua, kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan

susunan kekuasaan, termasuk didalam perubahan dalam prinsip kerja pemerintah

dimana daerah mendapatkan kemenangan untuk mengatur urusan daerahnya

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian otonomi

mempunyai arti adanya skema otonomi dipandang sebagai pendekatan baru dalam

menjalankan pembangunan.Pendekatan baru ini tentunya membutuhkan bukti

praktis dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayan penuh terhadap daerah

untuk mensejahterahkan rakyat dengan tetap menjaga integrasi bangsa.

Ketiga, proses politik yang dijalankan orde baru yang tidak memberikan

harga kepada partisipasi masyarakat telah dengan seksama menunjukkan

bagaimana akibat dari elitesmi politik tersebut.Akibat dari sesuatu yang dimaksud

tersebut bukan sesuatu yang harus ditanggung oleh elit melainkan oleh

masyarakat.Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah pada

dasarnya adalah sebuah koreksi terhadap struktur kekuasaan yang semula lebih

berakar keatas menjadi model baru yang berorentasi ke bawah.Alexandar,2001:1-

2 (dikutip dari Skripsi Yayan Tri Wahyudi, 2012).

2.5Otonomi Desa

Merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari

pemerintah, sebaliknya pemerintahan menghormati otonomi asli yang dimiliki

oleh desa tersebut, ( HAW Widjaja, 2003 : 165 ). Dengan demikian pemerintah
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daerah kabupatenbengkalis harus menerapkan faktor-faktor wewenang desa yang

telah dirancang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Pemberdayaan desa dalam kerangka otonomi desa merupakan persoalan

yang tiada henti menjadi polemik diberbagai kalangan pemerhati, baik dari dunia

birokrasi, perguruan tinggi, partai politik maupun lembaga non-pemerintah.

Polemik mengenai hal ini menjadi semakin terlihat setelah Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya memberikan porsi

otonomi kepada kabupaten/kota saja dan memposisikan desa hanya sebagai

bagian dari penyelenggaraan urusan-urusan publik yang harus diselesaikan oleh

kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pun belum

memberikan ruang yang cukup bagi desa untuk memberdayakan masyarakatnya

sendiri, karena hanya urusan-urusan publik yang bersifat mekanis saja yang

diberikan kepada masyarakat desa.

Ini terlihat dari pasal 7 peraturan pemerintah ini yang hanya memberikan 4

(empat) macam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yakni:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa;

3. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota; dan

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa.
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Kalau dilihat dari PP No 72 Tahun 2005 BAB VI Pasal 63 tentang

perencanaan pembangunan desa yaitu ;

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan

pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan daerah kabupaten/Kota.

2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan

kewenangannya.

3. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Dilihat dari PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan walaupun

pemerintahan yang membentuk peraturan namun hal ini tidak terlepas dari

partisipasi masyarakat untuk kemajuan pembangunan desa.

2.6Pembangunan Desa

2.6.1 Defenisi Pembangunan

Pembangunan memiliki pengertian yang luas, tergantung dari sisi mana dan

konteks apa serta latar belakang pengalaman dari pencetusnya pembangunan

menurut S.P Siagian, (2001 : 4), diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu

negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-

building)

Menurut S.P Siagian, (2006 : 91), pembangunan adalah suatu usaha atau

rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan
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dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam

rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan

dan direncanakan secara sadar. Artinya, pemerintah pusat maupun daerah harus

memperhatikan pembanguna pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan

nasional.

Pembanguan merupakan suatu proses pembaharuan sosial yang kontinyu

terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta menentukan

masukan-masukan yang menyeluruh, berkesinambungan dan merupakan usaha-

usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan

negara (Haryono Sudriamunawar, 2002 : 17). Selanjutnya Haryono S. (2002 :15),

pembangunan diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan

yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan dan

pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya.

Menurut syamsi (yuswar zainul basri & mulyadi subri, 2003:15)

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah

perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial

ekonomis

Secara singkat dari pengertian tersebut bahwa pandangan atau pola pikir

ilmu terhadap pembangunan pada dasarnya merupakan transformasi sosial

masyarakat yang semula berorientasi ekonomi.

Menurut  Bintoro Tjokromidjojo (1995 :33), Administrasi Pembangunan

adalah proses pengendalian usaha (adminitrasi) oleh negara/ pemerintahan untuk
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merealisir pertumbuhan yang direncanakan kearahsuatu keadaan yang dianggap

lebih baik dan kemajuan didalam segala aspek kehidupan bangsa.

Menurut kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “bangun”

yang artinya bangkit, sedangkan pembangunan diartikan sebagai proses,

pembuatan, atau berdiri. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas

untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi ;

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang

ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna

membuat perubahan.

2. Ia mencakup keadilan (equity) perhatian yang berat sebelah kepada

kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi

kapasitasnya.

3. Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat

mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima

manfaat pembangunan.

Sondang P. Siagian (2001:4) mengatakan bahwa pembangunan

mengandung aspek yang sangat luas mencakup:

1. Pembangunan dibidang politik

2. Pembangunan dibidang ekonomi

3. Pembangunan dibidang sosial budaya

4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya

pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan,
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pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan

dengan westernisasi.Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek

perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta

industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan.Namun

begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil,

karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang

berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya

merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup

seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan,

pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Dari uraian diatas bahwa pembangunan itu sangat penting, karena dengan

adanya pembangunan akan memudahkan pertumbuhan bagi negara Republik

Indonesia baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

2.6.2 Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh. Berbeda dengan

konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan

materi, tujuan pembangunan dalam Islam lebih dari itu. Bagi Islam pembangunan

yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu:

kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam Islam dapat

dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk

mewujudkan adanya manusia seutuhnya.Landasan ini yang perlu mendapat

penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses
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pembangunan dalam pandangan Islam tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang

bersifat tunggal ini semakin nampak bila dikaji landasan-landasan pemikiran

filosofis dalam pendekatan lslam terhadap pembangunan. Menurut Kursyid

Ahmad, (yang dikutip dalam :http:/tutorialkuliah.blogspot.com/ 2008/15/kuliah-

tentang-konsep-pembangunan-menurut-islam.html), paling tidak empat landasan

yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut Islam yaitu:

a) Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah s.w.t.) Ajaran ini merupakan

landasan dari aturan aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan

hubungan manusia dengan sesamanya.

b) Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah s.w.t.. tentang rizki, rachmat dan

petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran

ini merupakan ketentuan Allah s.w.t. mengenai alam semesta, pemanfaatan

dan pengembangan sumber-sumber didalamnya untuk kesejahteraan dan

kelestarian kehidupan bersama.

c) Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini

menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun

anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini

kelebihan konsep pembangunan Islam dari konsep-konsep lainnya, dengan

mendudukkan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat,

tetapi sangat bertanggungjawab.

d) Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan

kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia

dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia
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sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta

bangsa dan negaranya.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An Nahl 78, yang berbunyi:

ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواللَُّه َأْخَرَجُكْم 
َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ۙ◌ َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة 

Yang Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu
pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Dari ayat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Allah SWT telah

memberikan suatu kesempurnaan pada diri manusia bila dibandingkan dengan

makhluk lainnya yaitu hati yang digunakan untuk berpikir serta diberikan

kemampuan melalui penglihatan, dan pendengaran. Dengan adanya hati yang di

miliki manusia hendaknya digunakan dengan baik yaitu untuk berpikir dan dapat

membedakan yang baik dan buruk, oleh sebab itu sudah sepatutnya manusia

bersyukur menjaga, memelihara, serta memampaatkan nikmat dan karunia yang

disberikan oleh Allah SWT dengan baik agar tidak termasuk orang-orang yang

kufur nikmat.

2.6.3 Defenisi Desa

Pengertian Desa adalah Suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI)(HAW. Widjaja, 2003:3).
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MenurutHaw. Widjaja( 2002:88) desa adalah suatu wilayah yang ditempati

oleh sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk

didalamnya satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan

terendah dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 dan didukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan

keluangan dan kesempatan bagi desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa).

Undang-undang No 32 Tahun 2004, menetapkan bahwa desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masayarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di

daerah kabupaten.

Jadi pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh

pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

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

dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan

masyarakat setempat. Pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah

desa kepada masyarakat desa terkait dengan penyediaan barang ( Publik Goods )

dan bersifat pengatur ( Publik Regulation). Pelayanan tersebut dapat dilakukan
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oleh pemerintah desa apabila desa secara memadai memiliki kewenangan desa,

lembaga desa, personil pemerintah desa, keuangan desa dan lembaga perwakilan

desa serta kerja sama antar desa.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, sering terlihat adanya

beberapa masalah, sehingga sering terjadi pelaksanaan pembangunan tidak

berjalan sebagaimana mestinya.Berdasarkan dari hal ini, maka yang menyebabkan

administrasi pemerintah desa tidak berkembang sebagaiman dikatakan Saparin (

1986 : 154 ), yaitu ;

1. Pembatasan-pembatasan yang menyebabkan karena pengaruh tradisi

setempat dalam proses organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

2. Kurang tersedianya dan / anggaran yang cukup untuk mengelolah

kepentingan administrasi desa.

3. Belum dilaksanakannya secara intensif sistem administrasi dan manajemen

dalam pengelolaan pemerintahan desa.

4. Mengalirnya tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan yang cukup

ke kota.

Selain itu dapat juga dilihat disini yaitu tugas pemerintah desa dalam bidang

Tata Usaha sebagaimana dikatakan. ( Saparin : 1979: 49 ).

1. Tata Usaha Umum, yang merupakan suatu segi administrasi pemerintahan

desa, bersifat sederhana yang harus dilaksanakan dalam tata usaha

pembangunan desa yang menjadi tanggung jawab juru tulis desa, yang

pekerjaannya antara lain ;
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a. Pencatatan Resenter ( Registrasi )

b. Dukumentasi

c. Penyusana surat-surat mengenai laporan data, mengenai keadaan wilayah

desa.

2. Tata Usaha Keuangan Desa, yang terdiri dari ;

a. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan keuangan pemerintah desa dari

hasil tanah milik desa dan penghasilan lainnya. Mengerjakan pembukuan

mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan milik pemerintahan

desa.

b. Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintahan Desa.

2.6.4Pembangunan MasyarakatDesa

Esensidaridemokrasiadalahsuatusystempemerintahan yang

berasaldaridanuntukrakyat.Tidakadaalas

anuntukmeyakinibahwaesensiutamadaripemerintahan yang

demokratisakanberubahdalambeberapawaktumendatang.Di Indonesia

mekanismeperencanaanpembangunanbaik yang

berlakudipusatmaupunDesadiaturmelaluiPeraturanMenteriDalamNegrei No : 9

Tahun 1982Tentang P5D atau

(PedomanPenyusunanPerencanaandanPengendalianPembangunan Daerah),

namundenganberalihnyasystempemerintahandarisentralisasikedesentralisasisertatu

ntutanreformasi yang berkembang,

regulasitersebutdirasakuranglayaklagiuntukditerapkan.Pembangunan merupakan
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proses kegiatanuntukmeningkatkankeberdayaandalammeraihmasadepan yang

lebihbaik. Pengertianinimeliputiupayauntukmemperbaikikeberdayaanmasyarakat,

bahkansejalandengan eraotonomi,

maknadarikonsephendaknyalebihdiperluasmenjadipeningkatankeberdayaansertape

nyertaanpartisipasimasyarakatdalam proses pembangunan.

Olehkarenanyabahwadalampelaksanaannyaharusdilakukanstrategi

yangmemandangmasyarakatbukanhanyasebagaiobjektetapijugasebagaisubjekpem

bangunan yang mampumenetapkantujuan, mengendalikansumberdaya,

danmengarahkan proses pembangunanuntukmeningkatkantarafkehidupannya.

Halinisesuaidenganarahkebijakanpembangunan yang

lebihdiprioritaskankepadapemulihankehidupansocialekonomimasyarakatdanmene

gakkancitrapemerintahdaerahdalampembangunan.

Pembangunan MasyarakatDesaadalahsebagaisuatu proses dimanaanggota-

anggotamasyarakatdesapertama-

tamamendiskusikandanmenentukankeinginanmereka,

kemudianmerencanakandanmengerjakanbersamauntukmemenuhikeinginanmereka

tersebut. PembangunanMasyarakatDesakhususnyadesatengganau,

mempunyairuanglingkupdantujuanmeningkatkantarafhidupmasyarakat,

terutamamasyarakat yang tinggaldibagianpelosokdesa.Pemerintahanyang

disebutsebagaipemerintahanterbawahataudesayaitupemerintahan ditingkat ‘grass

roots’ peningkatantarafhidupPembangunan desa.

MasyarakatDesapadadasarnyaadalahbertujuanuntukmencapaisuatukeadaanp

ertumbuhandanpeningkatanuntukjangkapanjangdansifatpeningkatanakanlebihbers
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ifatkualitatifterhadappolahidupwargamasyarakat, yaitupola yang

dapatmempengaruhiperkembanganaspekmental(jiwa), fisik (raga), intelegensia

(kecerdasan) dankesadaranbermasyarakatdanbernegara. Akan

tetapipencapaianobjektifdan target

pembangunandesapadadasarnyabanyakditentukanolehmekanismedanstruktur yang

dipakaisebagaisistem pembangunan desa. Kebijaksanaanpembangunan wilayah

pedesaandirumuskansecaraumumdanmeratadanmenjadipedomansetiaplangkah

pembangunan sektoral dibidang pedesaan.

2.7KeswadayaanMasyarakatPadaDesa

Keswadayaanbiasadipahamisebagai ”semangat” yakniupaya

yangdidasarkanpadakepercayaankemampuandiridanberdasarkanpadasumberdayay

ang dimiliki.

Keswadayaanjugaberartisemangatuntukmembebaskandiridariketergantunganpada

pihakluarataukekuatandariatas.Penangananmasalahkemiskinanselamainididasarka

npadaasumsibahwakemiskinanmerupakanfenomenarendahnyakesejahteraandanku

rangnyapenguasaanterhadapsumberdaya

(alamdanmanusia).Padahalsebenarnyafenomenakemiskinansangatkompleksdanber

sifat multidimensional.

Masalahkemiskinanditandaiolehbanyakfactormisalnyakerentanan,

ketidakberdayaan, tertutupnyaakseskepadaberbagaipeluangkerja, kondisifisik

yang

lemahakibatkurangnyagizi,tingginyatingkatketergantunganmerekadanterefleksika

nnyadalambudayakemiskinan yang
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digariskansatugenerasikegenerasi.Kondisikemiskinan

diatasterjadibukankarenadikehendakiolehsimiskin,

melainkankarenatidakbiasadihindaridengankekuatan yang adapadanya.Orang

miskinadalah orang yang

serbakurangmampudanterbelitdalamlingkaranketidakberdayaanupayapenanggulan

gankemiskinan, khususnya di

pedesaaneratkaitannyadenganpartisipasimasyarakatdankemandiriandesa.

Partisipasimasyarakatinidimulaidariperumusanpersoalan, perencanaan,

pengelolaan,

pengendaliankegiatandanpenilaiankeberhasilanpembangunan.Denganpartisipasiini

diharapkanmasyarakatpadaakhirnyamemilikikemampuanmembangundirinyasendi

ridanlingkungannyasecaraswadayadanberkelanjutan.Swadayamasyarakatmerupak

ansemangatuntukmembebaskandiridariketergantunganpadapihakluarataukekuatan

dariatasdenganmemanfaatkansumberdaya yang

merekamiliki.Swadayamasyarakatjugadapatdipahamisebagaikemampuanuntukme

manfaatkandanmengembangkanfasilitas-fasililtasyang

telahtersediasebagaihasilpembangunan yang dilaksanakanpemerintah.

Tidakberkembangnyaswadayamasyarakatmengakibatkanpendudukmiskintet

apterperangkapdalamkemiskinan,kemiskinanitusendiribukanhal yang

melekatpadadiri orang miskinitusendirisepertiketidakberdayaan, kerawanan,

kelemahanfisik, dankemiskinanitusendiri, dandapat pula merupakansesuatu yang

bersifateksternalsepertikebijaksanaanpembangunandi

desa,disinilebihmendukungperkembanganlapisanmasyarakatekonomikuatketimba
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nglapisanmasyarakatlemah. Dominannyakepaladesadalamperencanaan program-

programpembangunandesa,

telahmengabaikanaspirasidanpartisipasimasyarakatdesamenyebabkanmatinyakem

andirianpolitikpembangunan.

2.8Perencanaan Pembangunandi Desa BerbasisSosialBudayaLokal

Strukturmasyarakatdi desaditandaiolehduaciri yang bersifatunik.Secara

horizontal ditandaiolehkenyataanadanyakesatuan-kesatuansosial

berdasarkanperbedaan-perbedaansukubangsa, perbedaan-perbedaan agama,

adatsertaperbedaan-perbedaankedaerahan

(bersifatmajemuk).Secaravertikal,strukturmasyarakat

Indonesiaditandaiolehadanyaperbedaan-perbedaanvertikal

antaralapisanatasdanlapisanbawah yang cukuptajam.

Perencanaanpembangunanmelaluipendekatansocialbudayainidiarahkanuntuk

meningkatkanperanandanpengembanganLembagaAdatdanBudayaLokal di

desauntuk gunamenumbuhkembangkankembalinilai-

nilaibudayalokaldalammenunjangpemberdayaanmasyarakatsehinggaakantumbuhk

ondisisocialbudaya yangsehatdandinamis, yang

padaakhirnyaakanbermuarapadamasyarakatsetempat(pendudukasli)

danmengembalikancitrabudayabangsa Indonesia.

2.9Defenisi Konsep

Menurut Masri Siangarimbun(dalam skripsi Ahmad Riyanto, 2012 : 29)

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara
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abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian

ilmu social.

1. Pembanguan merupakan suatu proses pembaharuan sosial yang kontinyu

terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta

menentukan masukan-masukan yang menyeluruh, berkesinambungan dan

merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat

untuk mencapai tujuan negara (Haryono Sudriamunawar, 2002 : 17)

2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Otonomi desa merupakan asliurusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa,

bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya

pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh

desa.

4. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan Desa yangdiperoleh dari

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah yang diterima oleh Desa.Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa pada Pasal 18.

2.10 Konsep Operasional
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Masri Siangarimbun (dalam skripsi Ahmad Riyanto, 2012 : 30) konsep

operasional adalah  unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur

suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa

saja sebagai pendukung untuk menganalisis dari variable tersebut. Untuk

mempermudah serta memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini,

maka dioperasionalkan konsep yang terkait dalam menentukan efektifitas

penggunaan dana desa tersebut didalam pembangunan desa. Adapun konsep

operasional pada penelitian ini sebagai berikut ;

Tabel II.1
Oprasionalisasi Variabel Penelitian Implementasi Alokasi Dana Desa(ADD)

Bagi Peningkatan Pembangunan Di Desa Tengganau
Defenisi
Konsep

Variabel Indikator Sub Indikator
Skala

Pengukuran
Implementasi
alokasi dana
desa(ADD)
bagi
peningkatan
pembangunan
di Desa
Tengganau
Kecamatan
Pinggir
Kabupaten
Bengkalis
Yang Tertuang

Penyelenggaraan
pelaksanaan
Alokasi Dana
Desa(ADD)  bagi
peningkatan
pembangunan

1.Transparansi a.Penyediaan
informasi;

b.Kemudahan
akses
informasi;

a. Sesuai/Setuju/
baik

b. Cukup Sesuai/
Cukup Setuju/
Cukup Baik

c. Kurang Sesuai/
Kurang Setuju/
Kurang Baik

d. Tidak Sesuai/
Tidak Setuju/
Tidak Baik
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Dalam
Peraturan
Bupati
Bengkalis
Nomor 33
Tahun 2011
Pasal 2 Poin 1

2.Akuntabilitas a.Kelayakan
dan konsisten
target dana
ADD;

b.Kejelasan
sasaran dana
ADD;

c.Kelengkapan
informasi;

a. Sesuai/Setuju/
baik

b. Cukup Sesuai/
Cukup Setuju/
Cukup Baik

c. Kurang Sesuai/
Kurang Setuju/
Kurang Baik

d. Tidak Sesuai/
Tidak Setuju/
Tidak Baik

3.Partisipasi a.Keikutsertaan
masyarakat
desa terhadap
pembanguna;

b.Kaikutsertaan
tokoh
masyarakat(sek
aligus LKMD);

c.Serta
keikutsertaan
karang taruna;

a. Sesuai/Setuju/
baik

b. Cukup Sesuai/
Cukup Setuju/
Cukup Baik

c. Kurang Sesuai/
Kurang Setuju/
Kurang Baik

d. Tidak Sesuai/
Tidak Setuju/
Tidak Baik

4.Tetib
Administrasi

a.Merencanakan
Angaran;

b.Implementasi;
c.Pengelolaan

dana ADD;
d.Pelaporan

dana ADD;

a. Sesuai/Setuju/
baik

b. Cukup Sesuai/
Cukup Setuju/
Cukup Baik

c. Kurang Sesuai/
Kurang Setuju/
Kurang Baik

d. Tidak Sesuai/
Tidak Setuju/
Tidak Baik

Sumber: Data Olahan 2013
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2.11 Kerangka Berfikir

Transparansi

Akuntabelitas
Peningkatan

Pembangunan
Desa

UU No. 32 Tahun 2004
Dan

UU No. 33 Tahun 2004

Perda Bengkalis No. 05
Tahun 2010 Tentang

Alokasi Dana Desa (ADD)

Implementasi Alokasi
Dana Desa (ADD) Yang
Tertuang Dalam Perbup
Bengkalis No. 33 Tahun

2011 pasal 2 poin 1
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Dari kerangka berfikir diatas dapat diuraikan mengenai implementasi

Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam perbup  bengkalis nomor 33

tahun 2011 pasal 2 poin 1, yang penjabarannya sebagai berikut ;

1. Transparansi , yang mana transparansi disini merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dan pengelolaan dana

ADD yang harus dilakukan oleh pemerintah desa secara transparan

/terbuka supaya masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami

penggunaan dan pemanfaatan dana ADD.

2. Akuntabilitas, disini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah desa agar dapat melakukan pertanggungjawaban atas

penggunaan dana ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa

3. Partisipasi, disini partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat desa

didalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran dana

ADD untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri yang menjadi pengerak

utamanya adalah kepala desa.

4. Tertib Administrasi, dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pihak pemerintah desa untuk mematuhi peraturan  yang dibuat dalam

peraturan bupati bengkalis Nomor 33 Tahun 2011 yang harus

Partisipasi

Tertib
Administrasi
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dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa dalam mengelola dana ADD

secara tertib administrasi

Dengan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib

administrasi tersebutlah diatas maka bisalah dapat terwujud suatu peningkatan

pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat desa, sehingga dapat dikatakan

pembangunan yang terstruktur dan terarah.

2.12Penelitian Terdahulu

Murni Siswanti (2012) melakukan penelitinya dengan judul ”Efektifitas

pengguna dana desa dalam pembangunan desa di desa padang luas kecamatan

tambang kabupaten kampar”. Dalam perumusan masalahnya dijelaskan bahwa

kebutuhan pemerintahan desa belum mampu untuk mengatasi masalah yang ada

karena disebabkan oleh pembangunan yang ada tidak sesuai dengan keuangan

desa serta pendapatan desa yang kecil.

Yoana Dema 2012, melakukan penelitiannya dengan judul “Peran camat

dalam melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan

Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan pinggir kabupaten bengkalis (2010-
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2011). Dalam perumusan masalahnya menjelaskan bagaimana peran camat

didalam melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan alokasi

dana desa di desa yang ada di sekecamatan pinggir kabupaten bengkalis.

Sulistianto (2001), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh program

dana bantun desa terhadap perkembangan desa di kecamatan stabat”. Dalam

pemelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa di kecamatan stabat menyatakan ada

hubungan  yang positif dan signifikan antara dana bantuan desa dengan indikator

perkembangan desadari tahun 1995sampai dengan tahun 1999. (Yang dikutip

dalam www.google.com)

Dari hasil penelitian terdahulu diatas dapat dibuat suatu kesimpulan yang

penulis rangkum kedalam tabel berikut ini ;

Tabel II.2
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No Judul Peneliti Hasil

1 Efektifitas Pengguna Dana Desa
Dalam Pembangunan Desa Di
Desa Padang Luas Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar

Murnin Siswanti
(2012)

Kebutuhan
pemerintahan desa
belum mampu untuk
mengatasi masalah
yang ada karena
disebabkan oleh
pembangunan yang ada
tidak sesuai dengan
keuangan desa serta
pendapatan desa yang
kecil, (Hasilnya
Negatif).

2 Peran Camat Dalam
Melakukan Pengendalian Dan
Monitoring Terhadap
Pelaksanaan Kegiatan Alokasi

Yoana Dema
(2012)

Melakukan penelitian
bagaimana Peran camat
dalam melakukan
pengendalian dan
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Dana Desa (ADD) di
Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis (2010-2011)

monitoring terhadap
pelaksanaan kegiatan
Alokasi Dana Desa
(ADD) di kecamatan
pinggir kabupaten
bengkalis (2010-2011),
(Hasilnya Positif).

3 Pengaruh Program Dana
Bantun Desa Terhadap
Perkembangan Desa Di
Kecamatan Stabat

Sulistianto
(2001)

Didalam penelitian ini
menjelaskan tentang
adanya hubungan yang
positif dan signifikan
antara dana bantuan
desa terhadap
perkembangan desa,
(Hasilnya Baik).

Sumber : Data Skripsi Mahasiswa
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini

adalah di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.Pemilihan

lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi

dana desa yang dilaksanakan oleh pengelola ADD di desa tengganau perlu

ditingkatkan guna mendukung terwujudnya good governance.Adapun waktu

penelitian dilakukan pada bulan 22 Juli – 15 September 2013.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka  penelitian ini

termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha

mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada

pengelolaan dana desa, khususnya alokasi dana desa di desa tengganau kecamatan

pinggir kabupaten bengkalis. Oleh karena merupakan penggambaran dari sebuah

fenomena, Maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomenologi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.Pendekatan yang digunakan

adalah fenomenologi.
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Pendekatan Fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan

manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinterakskarena

itu fenomenologi disini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan

bagaiman pelaku memahami sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui

penelitian lapangan, yaitu berupa informasi dan wawancara.

a. Identitas Responden

b. Tanggapan Responden

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun

teknik dokumentasi dengan memamfaatkan sumber-sumbar yang dapat

menunjang aspek yang diteliti di desa. Mengenai data yang diperoleh dari dan

yang tersedia di desa, yaitu :

a. Data Aparat Pemerintahan Desa.

b. Struktur Organisasi.

c. Demografi Desa Tengganau.

d. Buku-buku dan Dokuman.

e. Situs(Website/Google.com).
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3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiono (2010:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Jadi

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.

populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari,

tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek

tersebut.

Berdasarkan masalah penelitian, maka yang menjadi populasi penelitian

adalah masyarakat yang ada di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten

Bengkalis beserta para tokoh masyarakat setempat.

3.3.2 Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara Sampel Random

Sampling, dengan harapan bahwa responden yang dipilih mewakili populasi.

Dengan rumus Penarikan Sampel : Diambil dari rumusan slovin (dalam

Skripsi Yayan Tri Wahyudi, 2012:45) , yaitu:

Dari jumlah penduduk yang ada, berjumlah 6.687 warga, yang diambil

sebagai sampel oleh peneliti adalah...??



59

Jawaban:

Diketahui : N = 6.687 warga

Ditanya    : n = ..?

e = error 10% = 0,1 (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel)

Jawab:

n = .
n =

.. .( . )
n =

.. . ,
n =

. ,
n = 99,98

n =100

Keterangan :

n =   Sampel

N =   Populasi

1 =   Nilai Konstant (Nilai tetap/ketentuan) dari rumus slovin

e = error 10% = 0,1 (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena

kesalahan pengambilan sampel)

Jadi, dari 6,687 warga, yang diambil data menjadi  sampel oleh peneliti di

dalam penjabaran rumus slovin ialah sebanyak 100 orang. Diambil

sebagisampelnya tokoh masyarakat, dan masyarakat desa yang ada di Desa

Tengganau.
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Untuk lebih jelasnya, Penetapan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat

dalam tabel berikut ;

Tabel III.1
Jumlah Populasi dan Sampel Yang Akan Diteliti Untuk Mengetahui

Sejauhmana Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Tengganau
Tahun 2012

No
Teknik

Pengupulan
Data

Responden Populasi Sampel

1
Wawancara

(key Infornan)

a. sekretaris desa
b. Ketua BPD
c. Kabak umum
d. Kabak pembangunan
e. Tokoh Masyarakat

(sekaligus LKMD)

1
1
1
1

2

2
Kusioner /

Angket
Masyarakat Desa 6.687 100

Sumber : Kantor Desa Tengganau kecamatan Pinggir Tahun 2012

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pengamatan Langsung (Observasi)

Pengamatan Langsung (Observasi) adalah teknik pengumpulan data dengan

cara  melakukan pengamatan pada wilayah-wilayah yang dijadikan objek

penelitian. Dimana objek penelitian dilakukan di Desa Tengganau kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik tertentu.
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c. Angket ( Kuesioner )

Angket (kuesioner) adalah teknik pengumpulan data dengan memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Rumus Statistik

Adapun menurut Arikunto (2006:79), yaitu dalam menganalisis, penulis

akan menuangkan dalam teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan presentase

dengan rumus sebagai berikut :

P = x 100%

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah
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3.5.2 Skala Pengukuran

Menurut sugiono (2010:105) skala pengukuran merupakan kesepakatan

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval

yang ada dalamalat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam

pengukuran akan menghasilakn data kualitatif. Adapun Untuk keperluan analisis

dalam penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kueisioner diberi

skordengan alternatif baik sampai dengan tidak baik ;

a. Sesuai/Setuju/Baik = 76 % - 100%

b. Cukup Sesuai/Cukup Setuju/Cukup Baik = 56 % - 75 %

c. Kurang Sesuai/Kurang Setuju/Kurang Baik = 40 % - 55 %

d. Tidak Sesuai/Tidak Setuju/Tidak baik = 0 % - 39 %
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BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Objek Penelitian

Nama Desa Tengganau merupakan nama yang diambil dari suatu kisah

atau kejadiaan masyarakat pada masa dahulu, menurut cerita masyarakat / orang

yang pertama tinggal di desa tengganau bahwa nama desa tengganau diambil

dari nama hawan yang hidupnya dibatang padi (tenggonau), pada saat itu hewan

yang bernamakan tenggonau tersebut sangat banyak terdapat pada tunbuhan padi

warga, yang pada masa dahulu itu masyarakat desa tengganau mayoritas

berladang padi didataran tinggi, dan pada saat itu pulalah nama desa tersebut

dinamakan desa tenggonau atau desa tengganau.

Desa Tengganau adalah termasuk desa yang kaya karena memiliki sangat

banyak bidang usaha yang dikerjakan masyarakat diantaranya perkebunan,

perikanan, peternakan, dan perindustrian.

4.2 Keadaan Geografis Desa Tengganau

Desa Tengganau adalah salah satu desa diantara 11 desa dan 2 kelurahan

yang ada di kecamatan pinggir kabupaten bengkalis, dengan luas wilayah desa

tengganau 26.000 HA yang jarak antara desa dengan ibu kota kabupaten adalah

300 Km, sedangkan jarak desa dengan kecamatan 15 Km, dan jarak antara desa

dengan propinsi adalah 120 Km.

Desa Tengganau memiliki dua musim seperti halnya dengan daerah lain di

indinesia yaitu musim kemarau dan musim  penghujan daerahnya berpotensi
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sebagai daerah yang memiliki banyak bidang usaha diantaranya : perkebunan

(yaitu kelapa, Kelapa sawit, dan karet), perikanan (yaitu dari sungai), peternakan

(yaitu ayam, kambing, kerbau, babi), industri (yaitu batu-bata, kilang kelapa

sawit/PKS) dan sebagai pekerja buruh.

Secara administratif desa tengganau berbatasan dengan desa yaitu :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Muara Basung

b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kuala Penaso

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Balai Pungut

d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pinggir

Pada saat ini desa tengganau dipimpin oleh Muhammad Taher sebagai

kepala desa dan dibantu oleh staff atau aparat pemerintah diantaranya :

a. Sekretaris desa Bapak Darita

b. Kepala urusan pemerintahan Ibu Ervina Desavia

c. Kepala urusan umum Ibu Fatmawati

d. Kepala urusan keuangan Ibu Novayanti Wulandari

e. Kepala urusan pembangunan Bapak Abdul Azis

f. Kepala urusan Kesra Ibu Dewi Kumalasari.

4.3 Keadaan Penduduk

Masyarakat desa tengganau adalah masyarakat yang heterogen dimana

dihuni oleh banyak suku yakni melayu, jawa, batak, minang, aceh dan nias, akan

tetapi pada umumnya adalah orang melayu. Suku melayu adalah suku asli

daerah ini yang memiliki sifat keterbukaan dan menerima baik suku pendatang

tidak ada perbedaan antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang dalam
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kehidupan sehari-hari sehingga berdampingan dan berjalan dengan baik, namun

dengan masuknya suku-suku yang lain maka yang paling banyak adalah suku

pendatang dibandingkan suku asli yaitu melayu.

Berdasarkan data statistik pada kantor desa tengganau dengan jumlah

penduduk 6687 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3390 dan perempuan

berjumlah 3297 yang terdiri dari 1721 KK.

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk desa tengganau menurut

tingkat umur dan jenis kelamin;

Tabel IV.1
Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Tengganau

Menurut Usia dan Jenis Kelamin

No Usia
Jenis Kelamin

Jumlah Persentase
Perempuan Laki Laki

1 0 - 12 Bulan - - 249 3,72 %

2 1 – 5 Tahun - - 1178 17,62 %

3 6 – 9 - - 553 8,27 %

4 10 – 19 - - 1159 17,34 %

5 20 – 29 - - 982 14,69 %

6 30 – 39 - - 1349 20,18 %

7 40 – 49 - - 797 11,91 %

8 50 – 58 - - 337 5,03 %

9 59 Ke atas - - 83 1,24 %

JUMLAH - - 6.687 100 %

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013
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Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa kelompok umur yang paling

dominan adalah berusia 30 – 39 tahun yakni sebanyak 1349 orang atau sekitar

20,18 %, berusia 1 – 5 tahun yakni sebanyak 1178 orang atau sekitar 17,62 %,

berusia 10 – 19 tahun yakni sebanyak 1159 orang atau sekitar 17,34 %,

berikutnya secara berturut-turut berusia 20 – 29, 40 – 49, 6 – 9, 50 – 58, 0 -12

bulan, dan sedangkan usia yang paling sedikit adalah berusia 59 tahun keatas

yakni 83 orang atau sekitar 1.24 %. Sedangkan usia penduduk menurut jenis

kelamin tidak terdata oleh peneliti maupun desa tengganau kecamatan pinggir

kabupaten bengkalis.

4.4 Agama Penduduk

Agama merupakan bentuk ketaatan dan kepercayaan kita kepada sang

pencipta yaitu ALLAH SWT, begitu juga masyarakat desa tengganau kecamatan

pinggir kabupaten bengkalis yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan

komposisi penduduk yang ada di desa tengganau berdasarkan agama yang dianut

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2
Klasifikasi Penduduk Desa Tengganau Berdasarkan Agama Yang Dianut
No Agama Frekuensi Persentase (%)

1 Islam 4250 63,55 %

2 Protestan 2270 33,95 %

3 Khatolik 167 2,50 %

4 Lainnya - 0

Jumlah 6687 100 %

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa

tengganau beragama Islam dengan jumlah 4250 orang atau 63,55 %, kemudian

yang beragama Protestan berjumlah 2270 orang atau 33,95 %, dan yang

beragama khatolik berjumlah 167 orang atau 2,50 %. Jumlah tersebut

menunjukkan masyarakat desa tengganau beragama islam dan kristen.

Berbicara mengenai agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat

tidak terlepas dari sarana dan prasarana tempat peribadatan, Adapun jumlah

sarana dan presarana tempat peribadatan yang ada di desa Tengganau yaitu dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3
Klasifikasi Sarana Tempat Peribadatan di Desa Tengganau

No Sarana Peribadatan Jumlah

1 Masjid 9

2 Surau/Musolla 6

3 Gereja 11

Jumlah 26

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berada

di Desa Tengganau terdiri atas 9 masjid, 6 surau, dan 11 gereja. Jumlah

penduduk tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tengganau banyak

memiliki berbagai macam mayoritas agama. Karena keadaan geografis

mayoritas etnis/ suku di Desa Tengganau pun telah banyak beragam. Untuk

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
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Tabel IV.4
Klasifikasi Penduduk Desa Tengganau Berdasarkan Etnis/Suku

No Etnis/Suku Frekuensi Persentase (%)

1 Melayu 856 12,80 %

2 Jawa 2570 38,43 %

3 Batak 1794 26,82 %

4 Minang 495 7,42 %

5 Nias 962 14,39 %

6 Aceh 10 0,14 %

Jumlah 6687 100 %

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa masyarakat asli melayu hanyalah

persentase 12,80 %, masyarakat asli Desa Tengganau sudah mulai punah

diakibatkan oleh etnis/suku pendatang yang begitu pesat dikuasai suku jawa

memiliki persentase 38,43 % disusul oleh suku batak 26,82 %, suku minang 7,42

%, suku nias 14,39 %, dan suku terkecil masyarakatnya yaitu suku aceh dengan

persentase 0,14 %. Akan tetapi budaya melayu asli di desa tengganau ini masih

belaku dan masih digunakan oleh masyarakat asli melayu pada acara penikahan

dan kehitanan. Misalnya mandi belimau dan musik tradisional (calempong dan

gendang).

4.5 Pendidikan

Perkembanngan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa

Tengganau dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Mengenai

pendidikan diketahui mayoritas masyarakat hanya pada tamatan SD dan SLTP.

Namun secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Desa Tengganau

secara umum sudah cukup membaik. Sudah mulai banyak menamatkan SLTA
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dan beberapa orang diploma dan sarjana yang hendaknya diberdayakan untuk

memajukan desa. Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan fasilitas sekolah

yang ada, berikut data mengenai jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa

Tengganau ;

Tabel IV.5
Klasifikasi Sarana Pendidikan di Desa Tengganau

No Sarana Pendidikan Jumlah

1 PAUD 1 Buah

2 Taman Kanak-Kanak (TK) 2 Buah

3 Sekolah Dasar (SD) 2 Buah

4 Madrasah dan SLTP 5 Buah dan 0 Buah

5 SLTA -

Total 10 Buah

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada  di

desa tengganau belum cukup memadai untuk sebuah desa yang cukup luas. Itu

dapat dilihat dengan adanya 2 buah PAUD, 2 buah Taman Kanak-Kanak (TK), 2

buah Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan 5 buah Madrasah. Dapat diambil

pemahaman bahwa tingkat pendidikan memang masyarakatnya jauh telah ke

arah yang lebih baik, akan tetapi sarana pendidikannya jauh masih dalam

kekurangan, pada tabel dapat terlihat bahwa sarana SLTP dan SLTA belum

dapat terpenuhi. Jika melanjutkan pendidikan ketingkat SLTP dan SLTA harus

terlebih dahulu ke desa sebelah utara yaitu Desa Muara Basung.
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4.6 Kesehatan

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Tengganau Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis belum mengalami kemajuan, untuk desa sebesar

Desa Tengganau ini kurang maksimalnya tingkat sarana kesenatan yang tersedia

ini dapat terlihat dari tabel berikut ini ;

Tabael IV.6
Klasifikasi Sarana Kesehatan Desa Tengganau

No Sarana Kesehatan Jumlah

1 PuskesDes 1 Bauh

2 Polindes / Posyandu Pembantu 2 Buah

3 Rumah Bersalin 1 Buah

Total 4 Buah

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Adanya Puskesdes, Polindes / Posyandu pembantu dan Rumah bersalin

tentunya sangat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan

seperti cek kesehatan, tetes polio anak, Keluarga Berencana (KB), pemeriksaan

kehamilan sampai proses persalinan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat

lainnya.

4.7 Mata Pencaharian

Desa Tengganau merupakan daerah yang memiliki potensi bidang usaha

cukup banyak. Adapun mata pencaharian penduduk desa tengganau dapat dilihat

pada tabel berikut ini ;
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Tabel IV.7
Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk di Desa Tengganau

No Mata Pencaharian Frekuensi Persentase (%)

1 Petani 819 55,27 %

2 Nelayan 12 0,81 %

3 Peternak 30 2,02 %

4 Guru 44 2,97 %

5 PNS 9 0,60 %

6 TNI / POLRI 2 0,13 %

7 Pedagang 48 3,24 %

8 Buruh Karyawan 518 34,96 %

Jumlah 1482 100 %

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian dari penduduk Desa

Tengganau adalah bermata pencaharian petani yakni sebanyak 819 orang atau

55,27 %, buruh karyawan sebanyak 518 orang atau 34,96 %, pedagang sebanyak

48 orang atau 3,24 %, guru sebanyak 44 orang 2,97 %, dan berikutnya secara

berturut-turut peternak, nelayan, PNS, dan TNI / POLRI. Penduduk yang

bermata pencaharian petani yang doninan disini, karena di Desa Tengganau ini

Masyarakat pada umumnya petani perkebunan kelapa sawit, dan juga buruh

karyawan karena mengingat adanya beberapa perusahaan swasta dan pemerintah

di Desa Tengganau tersebut.
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4.8 Pemerintahan Desa

Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa,

pemerintahan desa harus didukung oleh tata usaha yang benar. Tata usaha adalah

kegiatan mencatat semua proses penyelenggarakan pemerintahan desa yang

disebut dengan administrasi pemerintahan desa, jadi administrasi pemerintahan

desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatat data dan informasi mengenai

penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Administrasi

pemerintahan desa merupakan hal pokok yang sangat penting didalam

pemerintahan desa, pemerintahan desa akan lancar manakala didukung oleh

sistem tata usaha yang rapi, baik, tertib dan benar. Administrasi desa terdiri dari;

1. Administrasi umum

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan

pemerintahan desa pada buku administrasi umum.

2. Administrasi penduduk

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk mutasi

pada buku administrasi penduduk.

3. Administrasi keuangan

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan desa

pada buku administrasi keuangan desa.

4. Administrasi pembangunan

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan desa

pada buku administrasi pembangunan desa.

5. Administrasi badan permusyawaratan desa (BPD)

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD.

Pemerintah desa merupakan symbol formal kesatuan masyarakat.

Pemerintah diselenggarakan  dibawah pimpinan kepala desa beserta aparat

pembantunya (perangkat desa). Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
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mengawasi jalannya pemerintahan desa. Adapun sarana pemerintahan Desa

Tengganau yang dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel IV.8
Klasifikasi Sarana Pemerintahan Desa Tengganau

No Sarana Pemerintahan Jumlah

1 Kantor BPD 1

2 Kantor Desa 1

3 Balai Desa 1

4 Pos keamanan 6

Total 9

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013

Secara umum sarana gedung pemerintahan Desa Tengganau sudah

memadai, yang tentunya dengan fasilitas gedung yang ada diharapkan kinerja

aparat pemerintahan akan maksimal. Dari sarana pemerintahan desa dan di

teruskan oleh struktur organisasi pemerintahan dapat diketahui pemerintahan

tertinggi adalah BPD yang betugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan

desa sedangkan yang paling rendah adalah RT. Adapun kepala desa berada

dibawah badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai patner kerja yang dibantu

oleh sekretaris desa. Kemudian dibawah kepala desa terdapat 5(lima) kaur yang

akan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa serta kepala

dusun. Untuk desa tengganau terdapat lima dusun yaitu :

a. Dusun I terdiri dari 1 RW dan 5 RT

b. Dusun II terdiri dari 1 RW dan 4 RT

c. Dusun III terdiri dari 1 RW dan 5 RT

d. Dusun IV terdiri dari 2 RW dan 6 RT

e. Dusun V terdiri dari 1 RW dan 4 RT
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Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tengganau
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Sumber : Kantor Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Tahun 2013
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat

dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel V.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
1
2

Laki – laki
Perempuan

63
37

63
37

Jumlah 100 100 %
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden laki – laki adalah responden

terbanyak yang berjumlah 63 orang atau 63%, sedangkan responden

perempuan hanya 37 orang atau 37%. Jadi jumlah keseluruhan responden

yang dijadikan sampel dari masyarakat Desa Tengganau adalah 100 orang.

Adapun jumlah responden berdasarkan jenis kelamin mempunyai tingkat

umur yang berbeda-beda dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel V.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Umur
No Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
5

20 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40

41 Keatas

15
20
19
17
29

15
20
19
17
29

Jumlah 100 100 %
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bawah dari 100 responden,  mayoritas

responden memiliki tingkat umur antara 41 tahun keatas dengan jumlah

74
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responden sebanyak 29 orang atau 29% responden. Selanjutnya disusul

dengan responden yang memiliki tingkat umur antara 26 sampai 30 Tahun

dengan jumlah sebanyak 20 orang atau 20% dari keseluruhan responden.

Sedangkan yang paling sedikit yaitu tingkat umur dari 20 sampai 25 tahun

yaitu berjumlah 15 orang atau 15% dari keseluruhan responden, karena

ditingkat remaja masi kurangnya reaspon terhadap perkembangan di desa.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pendidikan responden, dapat dilihat dari

tabel berikut ;

Tabel V.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
5

SD
SMP
SMA/SMK
D3
Sarjana (S1)

22
38
24
6
10

22
38
24
6
10

Jumlah 100 100 %
Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki

tingkat pendidikan SMP dengan jumlah 38 orang atau 38% dari keseluruhan

jumlah responden. Selanjutnya disusul oleh responden yang memiliki tingkat

pendidikan SMA/SMK yang berjumlah 24 orang atau 24% responden.

Selanjutnya disusul oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SD

yang berjumlah 22 orang atau 22%, Dan yang paling sedikit adalah responden

yang memiliki tingkat pendidikan D3 yang berjumlah 6 orang atau sekitar 6%

dari total keseluruhan responden.

Selanjutnya untuk mengetahui mata pencaharian responden, yang dapat

dilihat dari tabel berikut ;
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Tabel V.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Mata Pencaharian

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
5
6

Petani
Nelayan
Guru
Buruh Karyawan
Pedagang
Perernak

46
19
8
9
11
7

46
19
8
9
11
7

Jumlah 100 100 %
Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa sebagian besar mata

pencaharian responden adalah sebagai petani yaitu 46 orang atau 46%, yang

memiliki usaha perkebunan sendiri yaitu perkebunan kelapa sawit umbi -

umbian , kemudian untuk 19 orang atau 19% responden yang mempunyai

mata pencaharian nelayan, yang pada umumnya masyarakat bermata

pencaharian tesebut masyarakat asli desa tengganau, kemudian 8 orang atau

8% responden yang bekerja sebagai guru (honorer dan PNS) mengajar di

Sekolah Dasar (SD) dan madrasah, seklanjutnya 9 orang atau 9% responden

yang mata pencaharian sebagai buruh karyawan di pabrik Kelapa Sawai

(PKS) peda P.T Tengganau Mandiri dan P.T ADEI yang leteknya tepet di

desa tengganau, selanjutnya yang bermata pencaharian pedagang berjumlah

11 orang atau 11%, dan untuk 7 orang 7% responden yang bekerja sebagai

peternak adalah beternak ayam, itik (bebek), kambing, kerbau, dan babi.
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5.2 Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan
di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012

Kebijakan Dana Alokasi Desa (ADD) merupakan Program dari

Pemerintah  Pusat untuk pemberdayaan seluruh desa yang ada di kabupaten

dengan maksud meningkatkan sarana dan prasarana dibidang pembangunan

desa sehingga terwujudnya suatu pemerintahan yang baik. Sasaran alokasi

dana desa antara lain ;

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

3. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa

4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDesa.

Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan,

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatakan komponen

masyarakat di desa. Pembagian dana alokasi desa dengan ketentuan 60 %

(enam puluh persen) merupakan bagian alokasi dana desa yang di bagi sama

untuk desa, dan 40 % (empat puluh persen) merupakan bagian alokasi dana

desa yang dibagi secara profesional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot

desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu.

Untuk mendapatkan dana ADD, Pemerintah pusat melakukan

penyaluran dana tersebut secara 3 (tiga ) tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I dicairkan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan ketentuan

persyaratan : alokasi dana desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui
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rekening pemerintah desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari

pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam APBDesa, dengan

penyaluraan syarat dan ketentuan telah terpenuhi.

2. Tahap II dicairkan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan ketentuan

SPJ penggunaan alokasi dana desa tehap I telah dilaporkan 100%.

3. Tahap III dicairkan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan ketentuan

SPJ penggunaan alokasi dana desa tahap II telah dilaporkan 100%.

5.2.1 Hasil Tinjauan Lapangan / Observasi

Salah satu kebijakan Pemerintah yang dirancang melalui Kebijakan

Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah kabupaten memberikan dana ke

desa - desa antara lain desa tengganau kabupaten bengkalis yang bersedia

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dana ADD

yang termuat dalam peraturan bupati nomor 33 tahun 2011. Kebijakan

dana ADD ini diberikan langsung kepada Selaku Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu kepala desa dan perangkat

desa. Jumlah dana ADD yang diberikan ke masing – masing desa yang

diberikan menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18, Bahwa

Alokasi Dana Desa Berasal Dari APBD Kabupaten/Kota Yang Bersumber

Dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang

diterima oleh desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Dana alokasi desa yang diterima oleh desa tengganau secara utuh

dan dikelola secara mandiri oleh desa dengan melibatkan aparatur desa
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dan anggota BPD tanpa intervensi dari pihak lain dengan demikian

kebijakan dana alokasi desa sangat mendukung implementasi penerapan

dibidang pembangunan yang ada di desa tengganau, yang secara umum

bertujuan untuk memberdayakan pembangunan yang ada di desa

tengganau tersebut, melalui pemberian kewenangan (Otonomi). Pemberian

fleksibilitas yang lebih besar dan yang diawasi oleh anggota BPD dalam

pengelolaan sumber daya desa dan mendorong partisipasi

warga/masyarakat desa untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan

dana alokasi desa yang dikelola oleh Pemerintah desa.

Kebijakan dari dana alokasi desa ini untuk meningkatkan sarana

dan prasarana penunjang peningkatan pembangunan, sosial, dan ekonomi

mastarakat. Dalam melakukan implementasi kebijakan dana alokasi desa

di desa tengganau ini, pihak pemerintah desa senantiasa dengan

memperhatikan hal – hal sebagai berikut ;

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi,

akuntabelitas, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai

kewenangannya.

3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam

menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan,

memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif

sesuai dengan potensi desa.
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5.2.2 Tanggapan Responden

Adapun Indikator untuk mengetahui implementasi kebijakan dana

alokasi desa terhadap pembangunan yang ada di desa tengganau adalah

sebagai berikut ;

1. Tentang Transparansi

Transparansi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah desa dalam penggunaan dan pengelolaan dana ADD yang

harus dilakukan oleh pemerintah desa secara transparan /terbuka supaya

masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami penggunaan dan

pemanfaatan dana ADD yang dikelola oleh pemerintah desa serta dapat

menghindari kesalapahaman dari masyarakat dalam penggunaan dana

ADD oleh pemerintah desa juga dapat terhindar dari penyelewengan

penggunaan dana ADD di desa tengganau khususnya. Oleh karena itu

pihak sekolah harus menyediakan infornasi dan kemudahaan akses

informasi kepada masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan

responden tentang penyediaan informasi di pemerintah desa dapat

dilihat sebagai berikut ;

Tabel V.4
Tanggapan Responden Terhadap Tersedianya Informasi
Penggunaan Dana ADD Yang Lengkap Bagi Masyarakat

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase (%)

1 Setuju 2 2
2 Cukup Setuju 7 7
3 Kurang Setuju 60 60
4 Tidak Setuju 31 31

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013
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Dari tabel diatas menunjukan dari 100 responden yang menjadi

responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan

kurang setuju dengan jumlah 60 responden atau 60% menyatakan

bahwa pemerintah desa belum menyediakan informasi penggunaan

dana alokasi desa di lingkungan kantor desa, selanjutnya dengan jumlah

31 responden atau 31% menyatakan tidak setuju dan yang paling

sedikit berjumlah 2 responden atau 2% menyatakan setuju. Dari

kategori jawaban yang diberikan oleh responden dapat disimpulkan

bahwa pemerintah desa belum ada menyediakan informasi penggunaan

dana ADD di sekitar lingkungan kantor desa untuk diketahui oleh

semua masyarakat.

Dari hasil observasi penulis dilapangan melihat bahwa;

“Pemerintah desa belum menyediakan informasi penggunaan
dana ADD seperti spanduk dan baliho, berarti pemerintah desa belum
optimal dalam menyediakan informasi penggunaan dana ADD kepada
masyarakat”.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

kemudahaan informasi yang didapatkan oleh masyarakat dalam

penggunaan dana ADD yang disediakan oleh pemerintah desa dapat

dilihat sebagai berikut ;

Tabel V.5
Tanggapan Responden Terhadap Mudahnya Masyarakat

Mengetahui dan Mendapatkan Informasi Penggunaan Dana ADD

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Sesuai 4 4
2 Cukup Sesuai 9 9
3 Kurang Sesuai 48 48
4 Tidak Sesuai 39 39

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013
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Tabel diatas menunjukan dari 100 responden yang menjadi

responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan

kurang sesuai dengan jumlah 48 responden atau 48% menyatakan

bahwa pemerintah desa kurang mudahnya untuk mengetahui dan

mendapapatkan informasi penggunaan dana ADD yang dikelola oleh

pemerintah desa, selanjutnya dengan jumlah yang palinag sedikit 4

responden atau 4% menyatakan setuju/sesuai. Dari kategori jawaban

yang diberikan responden, artinya masyarakat tidak dapat dengan

mudah mengetahui informasi penggunaan dana ADD yang dikelola

oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kabak raskin

mengatakan;

“Bahwa pemerintah desa memang pada tahun 2012 yang lalu

telah membuat suatu papan pengumuman untuk memberikan

kemudahan informasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana

ADD yang dikelola oleh pemerintah desa, namun itu hanya sebatas

papan tulis saja dan mudah terhapus, dan pihak pemerintah desa juga

menyadari bahwa ketersediaan media informasi kepada masyarakat

terhadap pengelolaan dana ADD masih jauh belum sempurna.”

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

pemerintah desa dalam menyediakan papan informasi/iklan di

lingkungan kantor desa dapat dilihat sebagai berikut ;
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Tabel V.6
Tanggapan Responden Terhadap Pemerintah Desa Dalam

Menyediakan Papan Informasi/Iklan

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase

1 Setuju 7 7
2 Cukup Setuju 28 28
3 Kurang Setuju 42 42
4 Tidak Setuju 23 23

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan kurang setuju dengan jumlah 42 responden atau 42%

menyatakan bahwa pemerintah desa belum menyediakan papan

iklan/informasi penggunaan dana ADD dilingkunngan kantor desa,

selanjutnya dengan jumlah 28 responden atau 28% menyatakan cukup

setuju dan yang paling sedikit berjumlah 7 responden atau 7%

menyatakan setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden

dari tabel diatas bahwa pemerintah desa belum baik dalam

menyediakan papan iklan/informasi yang berupa sepanduk maupun

melalui mading dilingkungan kantor desa. Selanjutnya untuk

mengetahui tanggapan responden tentang memberikan kemudahaan

akses informasi penggunaan dana ADD yang dikelola oleh pemerintah

desa dapat diketahui oleh masyarakat secara umum dalam penggunaan

dana ADD dapat dilihat sebagai berikut ;
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Tabel V.7
Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan

Dana ADD Oleh Pemerintah Desa Secara Umum

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase (%)

1 Setuju - 0
2 Cukup Setuju 6 6
3 Kurang Setuju 30 30
4 Tidak Setuju 64 64

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan dari 100 responden yang menjadi

responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan tidak

setuju dengan jumlah 64 responden atau 64% menyatakan bahwa

masyarakat tidak dapat mengetahui secara umum penggunaan dana

ADD terhadap pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa,

selanjutnya dengan jumlah 30 responden atau 30% menyatakan kurang

setuju dan sisanya 6 responden atau 6% menyatakan cukup setuju. Dari

kategori jawaban yang bervariasi diberikan oleh responden akan tetapi

dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum dapat mengetahui secara

umum penggunaan dana ADD terhadap pembangunan yang dikelola

oleh pemerintah desa. Dari hasil wawancara penulis dengan Bpk

sekretaris desa mengatakan ;

“Pemerintah desa senantiasa memberitahukan penggunaan

dana ADD dan masyarakat mempuyai hak selain BPD untuk

mengetahui secara umum penggunaan dana ADD terhadap

pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa, dalam peraturan

penggunaan dana ADD pun sudah dijelaskan dalam peraturan daerah
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dan peraturan bupati tentang keterbukaan dalam pengelolaan dana

ADD terhadap pembangunan. Tapi hanya saja ketersediaan media

informasi yang diharapkan oleh masyarakat akan tersedianya oleh

pemerintah desa masih jauh dari yang diharapkan.”

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

pemerintah dalam memberikan kemudahaan akses informasi kepada

masyarakat dalam penggunaan dana ADD terhadap pembangunan

dapat dilihat sebagai berikut ;

Tabel V.8
Tanggapan Responden Terhadap Pemerintah Desa Memberikan

Kemudahaan Akses Informasi Kepada Masyarakat Untuk
Mengetahui Penggunaan Dana ADD

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Sesuai 3 3
2 Cukup Sesuai 16 16
3 Kurang Sesuai 48 48
4 Tidak Sesuai 33 33

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan kurang sesuai dengan jumlah 48 responden atau 48%

menyatakan bahwa pemerintah desa memberikan kemudahaan akses

informasi penggunaan dana ADD kepada masyarakat, selanjutnya

dengan jumlah 33 responden atau 33%  menyatakan tidak setuju dan

yang paling sedikit 3 responden atau 3% menyatakan sesuai. Dari

kategori jawaban yang diberikan responden dapat disimpulkan bahwa
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pemerintah desa belum memberikan kemudahaan akses informasi

penggunaan dana ADD kepada masyarakat.

Dari hasil observasi penulis dilapangan melihat bahwa

pemerintah desa memang belum menyediakan akses informasi dalam

penggunaan dana ADD kepada masyarakat. Karena saat penulis berada

dilapangan kesulitan untuk mengetahui penggunaan dana ADD

terhadap pembangunan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerinyah

desa terhadap dana alokasi desa periode sebelumnya, karena bapak

kepala desa sering keluar kota untuk berobat berhubung beliau dalam

keadaan kondisi sakit.

Untuk melihat Rekapitulasi tanggapan responden dari indikator

Transparan dalam penggunaan dana ADD yang dikelola oleh

pemerintah desa dapat kita lihat pada tabel berikut ini ;
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Tabel V.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator

Transparan Dalam Pengelolaan Dana ADD

Item
Pernyataan

Kategori Jawaban

Setuju
Cukup
Setuju

Kurang
Setuju

Tidak
Setuju N %

F % F % F % F %
Tersedianya
informasi
penggunaan dana
ADD bagi
Masyarakat

2 2 7 7 60 60 31 31 100 100

Mudahnya
masyarakat
dapat
mengetahui dan
info dana ADD
yang dikelola
oleh pemerintah
desa

4 4 9 9 48 48 39 39 100 100

Pemerintah desa
menyediakan
papan iklan dan
spanduk dalam
penggunaan
dana ADD

7 7 28 28 42 42 23 23 100 100

Dana ADD
dikelolah oleh
pemerintah desa
dapat untuk
diketahui oleh
masyarakat
secara umum

- 0 6 6 30 30 64 64 100 100

Pemerintah desa
memberikan
kemudahaan
informasi kepada
masyarakat
untuk dapat
mengetahui
penggunaan
dana ADD
terhadap
pembangunan

3 3 16 16 48 48 33 33 100 100

JUMLAH 16 3,2 66 13,2 228 45,6 190 38 500 100

Sumber: Data Olahan 2013
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Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-

masing pernyataan hasilnya kurang setuju/kurang baik yang penulis

ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden

mengenai transparan dalam penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan

dana ADD bagi peningkatan pembangunan desa tengganau, maka dapat

disimpulkan bahwa dari 100 responden yang menjadi responden dalam

penelitian ini, mayoritas responden mengatakan kurang setuju dengan

jumlah responden yang menjawab pernyataan sebanyak 228 atau 45,6%

responden menyatakan bahwa penggunaan dan penggelolaan dana

ADD, belum dilakukan oleh pemerintah desa secara transparan. Berarti

pemerintah desa dalam melakukan implementasi alokasi dana desa,

pemerintah desa belum menjalankan transparan atau keterbukaan

penggunaan dana ADD tersebut didesa tengganau ini terlihat dari

seluruh pernyataan dari indikator taransparan yang penulis ajukan

kepada responden menjawab kurang setuju transparan yang dilaukan

oleh pemerintah desa, selanjutnya dengan jumlah responden yang

menjawab pernyataan tidak setuju sebanyak 190 atau 38% responden

menyatakan tidak setuju implementasi alokasi dana desa yang dikelola

oleh pemerintah desa belum secara transparan dilakukan oleh

pemerintah desa dan yang paling sedikit responden 16 atau 3,2%

responden menjawab pernyataan setuju menyatakan implementasi dana

ADD yang dikelola oleh pemerintah desa telah dilakukan secara

transparan.
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Dari hasil wawancara penulis dengan bapak ketua BPD bulan

juli 2012 tentang transparan penggunaan dana ADD yang dikelola oleh

pemerintah desa menyatakan.

“Dalam penggunaan dan pengelolaan dana ADD yang dikelola oleh
pemerintah desa sudah dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen
sesuai dengan peraturan daerah dan diteruskan dengan peraturan
bupati kabupaten bengkalis no 33 tahun 2011, hanya saja sejauh ini
keterbukaan itu masih bersifat informal saja, arti kata keterbukaan itu
dilakukan didalam rapat antara pemerintah desa dengan anggota BPD
saja. Namun informasi yang bersifat terbuka itu belum ada tapi nanti
akan disediakan medianya. Sejauh ini juga jika masyarakat ingin
mengetahui sejauh mana pengelolaan dana alokasi desa terhadap
pembangunan khususnya, masyarakat bisa menanyakan langsung
kepada aparat pemerintahan seperti rt/rw, kadus atau kepada anggota
BPD dan atau aparat pemerintahan desa”.

Berdasarkan hasil tinjauan dilapangan/observasi dari penulis

terhadap trasnparan penggunaan dan pengelolaan dana ADD, Melihat

bahwa pemerintah desa belum menjalankan penggunaan dana ADD

secara transparan, seperti peneliti lihat dilapangan, pemerintah desa

belum menyediakan informasi dalam penggunaan dana ADD baik

berupa spanduk maupun melalui mading desa yang disediakan oleh

pemerintah desa kepada masyarakat dan kemudahaan akses pusat

informasi perkembangan desa. Namun transparan yang dilakukan oleh

pemerintah desa belum optimal dimana peneliti melihat serta

mendapatkan informasi ternyata masih banyaknya masyarakat yang

tidak mengetahui berapa besaran jumlah dana ADD terhadap

pembengunan yang dilakukan terhadap pembangunan yang ada di desa

tengganau, misalnya anggaran dana rehabilitas bangunan masjid,
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semenisasi jalan, pembanguan jembatan, dan pembangunan lainnya

yang bersumber dari dana alokasi desa.

Dari data angket yang penulis lakukan dimana mayoritas

responden mengatakan kurang setuju dengan implementasi Alokasi

Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa sacara

transparan, penulis menilai dikarenakan masyarakat yang menjadi

responden dalam penelitian ini masih kurangnya partisipasi atau

keigintahuan masyarakat terhadap dana ADD yang dikelola oleh

pemerintah desa secara langsung, ini dapat penulis lihat ketika penulis

berada dilapangan dimana responden masih tidak tanggap terhadap

pengelolaan dana ADD yang diterima dan dikelola oleh pemerintah

desa, dan masyarakat hanya tahu tentang pembangunannya saja tidak

ingin tahu berapa jumlah anggaran untuk setiap bangunan baru dan

anggaran rehabilitas bangunan yang dilaksanakan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas disini merupakan salah satu kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah desa agar dapat melakukan

pertanggungjawaban atas penggunaan dana ADD yang dilaksanakan

oleh pemerintah desa. Dengan adanya akuntabilitas yang dilakukan

oleh pemerintah desa akan adanya kelayakan dan konsisten target dari

penggunaan dana ADD serta adanya kejelasaan sasaran dalam

penggunaan dan pengelolaan dana ADD yang adanya kelengkapan

informasi dalam pelaksanaan dana ADD oleh pemerintah desa. Dalam

penggunaan dan pengelolaan dana ADD untuk bisa diperjelas
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pelaksanaannya oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa supaya

penggunaan dan pengelolaan dana ADD terhindar dari penyelewengan

dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Selanjutnya

untuk memahami tanggapan responden terhadap kelayakan dan

konsisten target penggunaan dana ADD apakah sudah sesuai dengan

target yang telah dilakukan dapat dilihat sebagai berikut ;

Tabel V.10
Tanggapan Responden Terhadap Sudah Adanya Sasaran dan
Target Yang Jelas Dalam Penggunaan Dana ADD Dijalankan

Oleh Pemerintah Desa

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase (%)

1 Sesuai 51 51
2 Cukup Sesuai 17 17
3 Kurang Sesuai 23 23
4 Tidak Sesuai 9 9

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan sesuai dengan jumlah 51 responden atau 51% menyatakan

bahwa pamerintah desa adanya sasaran dan target untuk penggunaan

dana ADD dalam pelaksanaan pengelolaan dana ADD, selanjutnya

dengan jumlah 23 responden atau 23% mengatakan setuju dan yang

paling sedikit 9 responden atau 9% mengatakan tidak sesuai. Dari

kategori jawaban yang dijawab oleh responden dapat disimpulkan

bahwa pemerintah desa sudah mempunyai sasaran dalam melaksanakan

penggunaan dana ADD di desa tengganau. Ini sesuai dengan

wawancara peneliti dengan kaur umun desa tengganau menyatakan ;
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“Setiap penyaluran dana ADD yang disalurkan oleh pemerintah

kabupaten bengkalis, pihak pemerinyah dasa tengganau sudah

membuat suatu sasaran dan target yang akan dilakukan terhadap

pembangunan apasaja yang akan dilakukan atau  perencanaan

pembangunan kedepannya yang patut dilaksanakan program

pembangunannya”.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

kelengkapan administrasi penggunaan dana ADD di pemerintah desa

dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel V.11
Tanggapan Responden Terhadap Kelengkapan

Administrasi Penggunaan Dana ADD Oleh Pemerintah Desa

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Setuju 28 28
2 Cukup Setuju 36 36
3 Kurang Setuju 25 25
4 Tidak Setuju 11 11

Junlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan cukup setuju dengan jumlah 36 responden atau 36%

menyatakan bahwa sekolah memiliki kelengkapan administarsi dalam

penggunaan dana ADD, selanjutnya disusul dengan jumlah 28

responden atau 28% mengatakan cukup setuju pemerintah desa

memiliki kelengkapan administrasi dalam penggunaan dana ADD, dan

yang paling sedikit menjawab 11 responden atau 11% yang
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menyatakan tidak setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan oleh

responden berarti pemerintah desa telah memiliki kelengkapan semua

persyaratan administrasi untuk penggunaan dana ADD. Hal ini

diperkuat dari hasil observasi atau tinjauan dilapangan peneliti, setelah

bendahara desa tengganau menunjukkan semua kelangkapan

administrasi untuk penggunaan dana ADD yang dilakukan oleh

pemerintah desa kepada penulis. Selanjutnya untuk mengetahui

tanggapan responden terhadap penilaian yang dilakukan oleh

masyarakat dalam penggunaan dana ADD yang dilaksanakan oleh

pemerintah desa dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel V.12
Tanggapan Responden Terhadap Penilaian Yang Dilakukan
Masyarakat Terhadap Penggunaan dan Pelaksanaan Dana

ADD Yang Dikelola Oleh Pemerintah Desa

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Baik 13 13
2 Cukup Baik 18 18
3 Kurang Baik 42 42
4 Tidak Baik 27 27

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan kurang baik dengan jumlah 42 responden atau 42%

menyatakan bahwa masih kurangnya masyarakat melakukan penilaian

dalam penggunaan dana ADD yang dikelola oleh pemerintah desa

tengganau, selanjutnya dengan jumlah 27 responden atau 27%

mengatakan tidak baik masyarakat dalam melakukan penilaian untuk
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penggunaan dana ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan

yang paling sedikit 13 responden atau 13%  mengtakan baik. Dari

kategori jawaban yang diberikan oleh responden dapat disimpulkan

bahwa masih kurangnya penilaian yang dilakukan oleh masyarakat

dalam penggunaan dana ADD yang dilaksanakan olehpemerintah desa.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

kejelasaan sasaran dana ADD untuk penggunaan dana ADD di Desa

sudah mempuyai ukuran yang menjadi sasaran penggunaan dana ADD

oleh pemerintah desa dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel V.13
Tanggapan Responden Terhadap Dana ADD Mempuyai Sasaran

Yang Menjadi Ukuran Untuk Penggunaan
Pembangunnan Yang Ada di Desa

No Kategori
Jawaban

Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Baik 29 29
2 Cukup Baik 51 51
3 Kurang Baik 13 13
4 Tidak Baik 7 7

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan cukup baik dengan jumlah 51 responden atau 51%

menyatakan bahwa pemerintah desa mempunyai ukuran untuk menjadi

sasaran dalam penggunaan dana ADD yang dikelola oleh pemerintah

desa, selanjutnya disusul dengan jumlah 29 responden atau 29%

menyatakan baik dan yang paling sedikit 7 responden atau 7% yang

menyatakan tidak baik. Dari kategori jawaban yang diberikan oleh
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responden, berarti pemerintah desa tengganau mempuyai ukuran yang

menjadi sasaran dalam penggunaan dana ADD.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

akurasi dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah

desa kepada masyarakat untuk penggunaan dana ADD dapat dilihat

pada tabel berikut ;

Tabel V. 14
Tanggapan Responden Terhadap Dana ADD Yang Dikelola
Pemerintah Desa Berjalan Sesuai Rencana dan Tersedianya

Informasi Kepada Masyarakat

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase (%)

1 Setuju 5 5
2 Cukup Setuju 23 23
3 Kurang Setuju 30 30
4 Tidak Setuju 42 42

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan tidak setuju dengan jumlah 42 responden atau 42%

menyatakan bahwa pemerintah desa dalam mengelola dana ADD

belum dapat berjalan sesuai dengan rencana sasaran serta pemerintah

desa belum juga menyediakan sarana informasi kepada masyarakat,

selanjutnya disusul dengan jumlah 30 responden atau 30% mengatakan

kurang setuju dan yang paling sedikit 5 responden atau 5% menyatakan

setuju.

Dari kategori jawaban yang diberikan responden, sudah jeles

dapat disimpulkan dalam penggunaan Dana ADD yang dilaksanakan

oleh pemerintah desa belum berjalan dengan rencana penggunaan Dana
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ADD serta pemerintah desa juga belum dapat menyediakan informasi

penggunaan dana ADD kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

pembukuan yang harus dibuat oleh pemerintah desa terkait penggunaan

dana ADD dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel V.15
Tanggapan Responden Terhadap Pembukuan Penggunaan

Dana ADD Oleh Pihak Pemerintah Desa

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Setuju 55 55
2 Cukup Setuju 21 21
3 Kurang Setuju 17 17
4 Tidak Setuju 7 7

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan setuju dengan jumlah 55 responden atau 55% menyatakan

bahwa pemerintah desa telah membuat pembukuaan terkait penggunaan

dana ADD yang dilaksanakan terhadap segala aspek pembangunan,

selanjutnya disusul dengan jumlah 21 responden atau 21% mengatakan

cukup setuju pihak pemerintah desa telah membuat pembukuaan terkait

penggunaan dana ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dari kategori jawaban yang diberikan responden, berarti

pemerintah desa telah membuat pembukuaan khususnya penggunaan

dana ADD terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

desa tengganau.

Pernyataan diatas sesuai dengan wawancara peneliti dengan

kaur pembangunan, ia menyatakan ;
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“Setiap kegiatan apa saja yang itu sumber dananya dari Dana

Alokasi Desa (ADD) akan dimasukkan kedalam pembukuan dana

alokasi desa, baik itu untuk pembangunan gedung baru maupun

terhadap rehabilitas gedung yang ada, mengapa demikian, karena

nanti setelah datangnya anggaran dana alokasi periode baru bisa

untuk laporan pertanggungjawaban bagi desa”.

Untuk melihat Rekapitulasi tanggapan responden dari indikator

akuntabilitas pengguna dana ADD oleh pemerintah desa dapat kita lihat

pada tabel berikut ini ;
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Tabel V.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator

Akuntabilitas Penggunaan Dana ADD

Item
Pernyataan

Kategori Jawaban

Setuju Cukup Setuju
Kurang
Setuju

Tidak
Setuju N %

F % F % F % F %
Penggunaan
dana ADD
sesuai dengan
target sasaraan
dijalankan oleh
pemerintah desa

51 51 17 17 23 23 9 9 100 100

Penggunaan
dana ADD,
pemerintah desa
memiliki semua
administrasi

28 28 36 36 25 25 11 11 100 100

Adanya
masyarakat
melakukan
penilaian
penggunaan
dana ADD yang
dikelola oleh
pemerintah desa

13 13 18 18 42 42 27 27 100 100

Penggunaan
dana ADD
mempunyai
sasaran yang
menjadi ukuran
dalam
penggunaan
pembangunan
yang  ada di
desa

29 29 51 51 13 13 7 7 100 100

Dana ADD yang
dikelola oleh
pemerintah desa
berjalan dengan
rencana, adanya
tersedia
informasi

5 5 23 23 30 30 42 42 100 100

Pemerintah desa
membuat
pembukuaan
penggunaan
dana ADD

45 45 31 31 17 17 7 7 100 100

JUMLAH 171 28,5 176 29,33 150 25 103 17,17 600 100

Sumber: Data Olahan 2013
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Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-

masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket

untuk mengetahui tanggapan responden mengenai akuntabilitas dalam

implementasi pengalokasian dana ADD di desa tengganau kecamatan

pinggir kabupaten bengkalis, maka dapat disimpulkan bahwa dari 100

responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas

responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah responden yang

menjawab pernyataan sebanyak 176 atau 29,33% responden

menyatakan bahwa implementasi pengalokasian dana ADD yang

dikelola oleh pemerintah desa secara akuntabilitas yang dilaksanakan

oleh pemerintah desa terlihat dari seluruh pernyataan dari indikator

akuntabilitas yang penulis ajukan kepada responden menjawab cukup

setuju akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa,

selanjutnya dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan

setuju sebanyak 171 atau 28,5% responden menyatakan implementasi

pengalokasian dana ADD yang dikelola oleh pemerintah desa secara

akuntabilitas dilaksanakan pemerintah desa dan yang paling sedikit

berjumlah 103 atau 17,17% responden yang menjawab pernyataan

tidak setuju menyatakan implementasi dana ADD yang dikelola oleh

pemerintah desa secara akuntabilitas masih belum baik yang dikelola

oleh pemerintah desa. Dari hasil tinjauan lapangan/observasi yang

penulis lakukan melihat bahwa penulis menanyakan kemana saja

penggunaan dana ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa penulis
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cukup dapat melihat pembukuan/dokumen laporan pertanggunjawaban

tersebut, dimana pihak pemerintah desa memberikan pertanyaan yang

penulis berikan mengenai pembangunan apasaja yang telah terealisasi

dan yang belum terealisasi tetapi peneliti tidak menjumpai informasi

berupa mading dikawasan kantor desa. Berarti penulis dapat menilai

bahwa akuntabilitas untuk menyebarkan penggunaan dana ADD yang

dilakukan pemerintah desa masih belum secara optimal karena masih

adanya kekurangan dari pemerintah desa dalam penggunaan,

pengelolaan dan pelaksanaan dana ADD oleh pemerintah desa.

Dari data-data angket yang penulis berikan tersebut, penulis

menganggap bahwa Implementasi pengalokasian dana ADD di desa

tengganau kecamatan pinggir kabupaten bengkalis, untuk akuntabilitas

yang dilakukan oleh pemerintah desa dikategorikan cukup baik, karena

semua pernyataan positif yang penulis ajukan kepada responden untuk

menjawab angket penelitian, mayoritas responden menjawab cukup

setuju, artinya Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa telah melakukan akuntabilitras/

pertanggungjawaban penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan dana

ADD kepada masyarakat maupun kepada pihak yang wajib untuk

memintak pertanggungjawaban atas penggunaan dana ADD oleh

pemerintah desa.
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3. Partisipasi

Partisipasi disini merupakan keikutsertaan masyarakat desa

didalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran dana

ADD untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri yang menjadi pengerak

utamanya kepala desa dan dibantu oleh staff pemerintah desa dan

diawasi oleh anggota BPD. Selain partisipasi dari masyarakat desa juga

dari tokoh masyarakat dan karang taruna demi terwujudnya

pembangunan yang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya untuk

memahami tanggapan responden dari masyarakat desa terhadap

keikutsertaan masyarakat desa dalam pembangunan yang sumber

dananya dari dana ADD ;

Tabel V.17
Tanggapan Responden Terhadap Keikutsertaan Masyarakat

Yang Bersifat Umum Dalam Pembangunan Desa

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Setuju 29 29
2 Cukup Setuju 41 41
3 Kurang Setuju 27 27
4 Tidak Setuju 3 3

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan dari 100 responden yang menjadi

responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan

cukup setuju dengan jumlah 41 responden atau 41% menyatakan bahwa

keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yang bersifat untuk

kepentingan umum telah cukup baik/cukup setuju dilakukan,

selanjutnya dengan jumlah 29 responden atau 29% menyatakan setuju

dan yang paling sedikit berjumlah 3 responden atau 3% menyatakan
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tidak setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan oleh responden

dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa telah melakukan partisipasi

terhadap pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum.

Dari hasil observasi penulis dilapangan melihat bahwa ;

“Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang
dikelola oleh masyarakat desa tengganau, masyarakat hanya sekedar
melihat dan memberikan argumen yang sifatnya hanya sesama
masyarakat saja, dan masyarakat merasa sungkan untuk mengeluarkan
pendapat kepada pemerintah desa sebenarnya baik, Sehingga bisa
terwujud pembangunan yang baik yang sifatnya untuk kepentingan
umum agar supaya bisa menjadi bahan cross ceeks bagi pemerintah
desa itu sendiri”.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

keikutsertaan tokoh masyarakat didalam pembangunan desa dapat

dilihat sebagai berikut ;

Tabel V.18
Tanggapan Responden Terhadap Keikutsertaan Tokoh Masyarakat

Dalam Mengawasi Kerjanya Dari Pembangunan Yang Terselenggara

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase (%)

1 Baik 28 28
2 Cukup Baik 35 35
3 Kurang Baik 22 22
4 Tidak Baik 15 15

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan dari 100 responden yang menjadi

responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan

cukup baik dengan jumlah 35 responden atau 35% menyatakan bahwa

tokoh masyarakat didalam mengawasi kerjanya sari pembangunan yang

terselenggara di desa, selanjutnya dengan jumlah 28 responden atau

28% menyatakan baik dan yang paling sedikit disusul dengan 15
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responden atau sekitar 15% yang menyatakan tidak baik. Dari kategori

jawaban yang diberikan responden, artinya masyarakat tidak dapat

melihat secara langsung kinerja dari tokoh masyarakat yang senantiasa

melihat kinerja daripada pembangunan yang terselenggara di desa dari

angaran dana ADD yang dikelola oleh pemerintah desa.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

tokoh masyarakat yang lebih mengetahui tentang pembangunan desa

ketimbang masyarakat biasa yang dapat dilihat sebagai berikut ;

Tabel V.19
Tanggapan Responden Terhadap Tokoh Masyarakat Yang Lebih

Mengetahui Tentang Pembangunan Desa

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase

1 Setuju 32 32
2 Cukup Setuju 41 41
3 Kurang Setuju 16 16
4 Tidak Setuju 11 11

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan cukup setuju dengan jumlah 41 responden atau 41%

menyatakan bahwa tokoh masyarakat memang sangat berperan andil

didalam mengontrol kerjanya dari pembangunan desa demi untuk

terwujudnya pembangunan yang baik, selanjutnya dengan jumlah 32

responden atau 32% menyatakan setuju dan yang paling sedikit

responden menjawab berjumlah 11 responden atau 11% menyatakan

tidak setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden yang

berfariasi dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat
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sangatlah berperan andil didalam pembangunan yang ada di desa

tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa tokoh masyarakat harus lebih

mengetahui setiap pembangunan yang ada di pemerintahan desa.

Sesuai dengan wawancara peneliti dengan seorang tokoh

masyarakat desa tengganau sekaligus ketua LKMD desa tengganau,

beliau mengatakan ;

Di desa tengganau ini pembangunannya agak cukup lambat di
bandingkan dengan desa-desa tetangga lainnya, mereka melakukan
pembangunannya sangat cepat sekali dan juga cepat tanggap terhadap
apa yang harus dibangun terlebih dahulu, kami selaku tokoh
masyarakat hanya bisa melihat sekaligus mengoreksi dari apa
pembangunan yang terselenggara yang dilakukan oleh pemerintah
desa, jika pembangunan itu kurang baik, kami hanya bisa
mengusulkannya dan membari tahukannya. Jadi kesimpulannya setiap
pembangunan yang ada kami selalu mengontrol dan mengoreksi dari
pembangunan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang

keikutsertaan karang taruna didalam pembangunan dari anggaran dana

ADD yang dikelola oleh pemerintah desa dapat dilihat sebagai berikut ;

Tabel V.20
Tanggapan Responden Terhadap Keikutsertaan Karang Taruna

Terhadap Pembangunan Dalam Pengelolaan Anggaran Dana ADD

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Sesuai 33 33
2 Cukup Sesuai 41 41
3 Kurang Sesuai 17 17
4 Tidak Sesuai 9 9

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan dari 100 responden yang menjadi

responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan

cukup sesuai dengan jumlah 41 responden atau 41% menyatakan
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bahwa karang taruna memang harus berperan andil dalam

pembangunan non fisik, memang karang taruna sering melakukan

kerjasama yang sifatnya gotong royong, dan sering dibantu oleh

masyarakat desa, selanjutnya dengan jumlah 33 responden atau 33%

menyatakan sesuai dan dan yang paling sedikit berjumlah 9 responden

atau 9% menyatakan tidak sesuai. Dari kategori jawaban yang

bervariasi diberikan oleh responden dapat disimpulkan bahwa memang

karang taruna selama ini talah melakukan tugasnya dengan baik, itu

dapat disimpulkan dari tanggapan responden yang terdapat dalam tabel

diatas dan sekaligus peneliti dapat menberikan kesimpulan bahwa

karang taruna sering ikut melakukan gotong royong dalam pembuatan

jembatan yang ada di gorong-gorong jalan dan karang taruna sangat

berperan aktif di dalm menjalankan pembangunan tersebut.

Untuk melihat Rekapitulasi tanggapan responden dari indikator

partisipasi masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan karang taruna

dalam penggunaan desa dari dana ADD yang dikelola oleh pemerintah

desa dapat kita lihat pada tabel berikut ini ;
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Tabel V.21
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator

Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana ADD

Item
Pernyataan

Kategori Jawaban

Setuju
Cukup
Setuju

Kurang
Setuju

Tidak
Setuju N %

F % F % F % F %
Keikutsertaan
masyarakat
yang bersifat
umum dalam
pembangunan
desa

29 29 41 41 27 27 3 3 100 100

Keikutsertaan
tokoh
masyarakat
dalam
mengawasi
kerjanya dari
pembangunan
yang
terselenggara

28 28 35 35 22 22 15 15 100 100

Tokoh
masyarakat yang
lebih mengetahui
tentang
pembangunan
desa ketimbang
masyarakat biasa

32 32 41 41 16 16 11 11 100 100

Keikutsertaan
karang taruna
terhadap
pembangunan
dalam
pengelolaan
anggaran dana
ADD

33 33 41 41 17 17 9 9 100 100

JUMLAH 122 30,5 158 39,5 82 20,5 38 9,5 400 100

Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-

masing pernyataan hasilnya cukup setuju/cukup baik yang penulis

ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden

mengenai partissipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan
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dana ADD bagi peningkatan pembangunan desa tengganau, maka dapat

disimpulkan bahwa dari 100 responden yang menjadi responden dalam

penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan

jumlah responden yang menjawab pernyataan sebanyak 158 atau 39,5%

responden menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, tokoh mastarakat,

dan karang taruna cukup baik telah dilakukan oleh masing-masing

bagian dalam keikutsertaan dalam pengelolaan dana ADD terhadap

pembangunan yang di kelola oleh pemerintah desa. Berarti peneliti

mengambil kesimpulan bahwa partisipasi dari masyarakat desa,  tokoh

masyarakat, dan karang taruna telah berjalan cukup baik, selanjutnya

dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan setuju sebanyak

122 atau 30,5% responden menyatakan setuju, berarti telah berjalan

dengan baik, baik yang dilakukan oleh masyarakat desa, tokoh

masyarakat, maupun dari karang taruna, dan yang paling sedikit

responden menjawab sebanyak 38 atau 9,5% responden menjawab

pernyataan tidak setuju/tidak baik menyatakan bahwa hanya sedikit

yang tidak baik partisipasi yang diberikan oleh masyarakat desa, tokoh

masyarakat, dan karang taruna terhadap pembangunan yang ada di desa

tengganau yang sifatnya dikelola oleh pemerinyah desa.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang

masyarakat terhadap partisipasi mereka didalam pembangunan yang

ada yang sifatnya dikelola oleh pemerintah desa, mereka menyatakan ;
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“Setiap pembangunan yang ada di desa tengganau ini, masyarakat di
sekitarnya selalu mau ikut serta didalam pengerjaannya, misalnya
pembangunan parit jalan, rehabilitas masjid, pembangunan jembatan
digoro-goro, maupun pembangunan gedung baru. Minimal masyarakat
ikut serta duduk-duduk dan melihat-lihat saja kerja dari pemborong
bangunan (sambil tertawa). Dan selain itu tokoh masyarakat juga
sering meninjau kerjanya dari pembangunan yang ada tidak
masyarakat saja yang ikut serta tokoh masyarakat juga ikut andil. Dan
dari pemerintah desa sekarang juga sudah mulai sering melakukan
pengontrolan terhadap pembangunan tersebut, dan juga sekarang
setiap pembangunan yang ada jauh lebih baik dari sebelumnya yang
hanya melakukan pembangunan tetapi kurangnya partisipasi
pengontrolan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah desa,
sehingga pembangunan tersebut jauh dari yang diharapkan. Tapi
sekarang tidak lagi semua itu juga dapat diakibatkan dari semakin
meningkatnya anggaran dana ADD setiap tahunnya dan dipicu oleh
semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap dana ADD”.

Berdasarkan hasil tinjauan dilapangan/observasi dari penulis

bahwa partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan karang taruna

terhadap pembangunan dalam penggunaan dan pengelolaan dana ADD

yang dikelola oleh pemerintah desa, peneliti melihat bahwa telah sesuai

dengan apa yang terdapat dari jawaban angket yang peneliti lakukan

diatas dan semuanya berjalan sesuai yang diharapkan.

Dari data angket yang penulis lakukan dimana mayoritas

responden mengatakan cukup setuju dengan implementasi Alokasi

Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa sacara

partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan karang taruna sesuai

yang diharapkan, penulis menilai bahwasanya keikutsertaan masyarakat

dan karang taruna serta pengontrolannya dari tokoh masyarakat dan
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pihak pemerintah desa disini memang suatu hal yang sangat diharapkan

demi untuk terwujudnya suatu pembangunan yang baik pula.

4. Tertib administrasi

Tertib Administrasi dalam hal ini adalah kegiatan yang

dilakukan oleh pihak pemerintah desa untuk mematuhi peraturan yang

dibuat dalam peraturan bupati bengkalis nomor 33 tahun 2011 yang

harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa dalam mengelola dana

ADD secara tertib administrasi, mulai dari perencanaan anggaran dana

ADD yang akan digunakan pemerintah desa untuk pembiayaan rencana

kegiatan pembangunan desa yang diadakan bersama dengan

masyarakat mengimplementasikan dana ADD tersebuat di desa.

Pengelolaan dana ADD yang dilakukan pemerintah desa sesuai dengan

ketentuan sampai dengan pelaporan dana ADD yang harus dilakukan

oleh pihak pemerintah desa kepada masyarakat maupun kepada pihak

yang wajib untuk memintak pelaporan dana ADD yang dikelola oleh

pemerintah desa, dalam mengelola dana ADD secara tertib administrasi

yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan dibantu pengawasan

oleh anggota BPD. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang

tertib administrasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa yang

merencanakan anggaran yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi,

kegiatan pemerintah desa dalam membuat rencana anggaran

penyusunan biaya pembangunan yang melibatkan masyarakat serta

adanya gambaran tujuan penggunaan dana ADD dan pihak pemerintah

desa melakukan pelaporan penggunaan dana ADD kepada masyarakat
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terhadap pengelolaan dana. Untuk mengetahui tanggapan responden

terhadap merencanakan anggaran yang dilakukan oleh pihak

pemerintah desa dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel V.22
Tanggapan Responden Terhadap Rencana Anggaran Pembangunan Fisik
Dan Non Fisik, Pemerintah Desa Melakukan Musyawarah Dengan Staff

Pemerintah dan Anggota BPD

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Setuju 52 52
2 Cukup Setuju 29 29
3 Kurang Setuju 15 15
4 Tidak Setuju 3 3

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden

mayoritas responden mengatakan setuju dengan jumlah 52 responden

atau 52%, mengatakan bahwa pemerintah desa dalam Rencana

Anggaran Penyusunan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap

pembangunan desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan

staff pemerintah dan anggota BPD, juga mengikut sertakan masyarakat

terlebih dahulu, selanjutnya diikuti oleh 29 responden  atau 29%

responden menyatakan cukup setuju, dan yang paling sedikit responden

menjawab 3 responden atau 3% yang menyatakan tidak setuju. Berarti

dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan

musawarah dalam membuat rancangan anggaran dana Alokasi Dana

Desa (ADD).

Dari hasil wawancara peneulis dengan bapak kaur pembangunan

mengatakah. “Dalam rancangan pembuatan anggaran dana desa
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terhadap pembangunan harus terlebih dahulu dimusyawarahkan,

karena supaya ada target pembangunan yang akan dilaksanakan.

Setiap pembangunan pasti sudah ada anggaran dananya sehingga baru

dapat dilaksanakan pembangunan tersebut. Dan setiap mau melakukan

rancangan penggunaan dana ADD, pihak pemerintah desa (kepala

desa) membagikan undangan kepada staff pemerintahan, anggota

BPD, tokoh masyarakat, dan karang taruna, untuk hadir dalam rapat

pembahasan penggunaan dana ADD yang akan dikelola oleh

pemerintah desa satu periode.”

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai

penyusunan anggaran dana ADD dengan adanya tujuan yang jelah

untuk penggunaan pembangunan dana ADD di desa ;

Tabel V.23
Tanggapan Responden Penyusunan Anggaran Dana ADD

Adanya Tujuan Yang Jelas Untuk Penggunaan Pembangunan
Dari Dana ADD

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Baik 18 18
2 Cukup Baik 47 47
3 Kurang Baik 26 26
4 Tidak Baik 9 9

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas terlihat mayoritas responden menyatakan cukup

baik dengan jumlah 47 responden atau 47%  dari keseluruhaan

responden bahwa penyusunan anggaran dana ADD mempuyai tujuan

yang jelas dalam penggunaan dana ADD terhadap pembangunan yang

ada di desa, selanjutnya responden mengatakan kurang baik dengan
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jumlah 26 orang atau 26% dan yang paling sedikit responden menjawab

sebanyak 9 orang atau 9%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana

ADD sudah adanya tujuan untuk penggunaan terhadap pembangunan

dari dana ADD yang di kelola oleh pemerintah desa.

Dari hasil observasi penulis, dapat dilihat dari hasil jawaban

pernyataan angket yang penulis buat dapat disimpulkan bahwa;“Dalam

penggunaan dana ADD yang dikelola oleh pemerintah desa harus

mempuyai tujuan dan sasaran agar dana ADD tersebut jelas kemana

digunakan oleh pihak pemerintah desa, namun yang menjadi

permasalahannya adalah kurang terealisasinya pembangunan tersebut

dengan baik didalam proses pengerjaannya.”

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai

adanya kesepakatan antara kepala desa, staff desa, dan anggota BPD

dalam pengelolaan dana ADD terhadap pembangunan sebagai berikut ;

Tabel V.24
Tanggapan Responden Adanya Kesepakatan Antara

Kepala Desa, Staff Desa, dan Anggota BPD
Dalam Pengelolaan Dana ADD Terhadap Pembangunan

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Setuju 63 63
2 Cukup Setuju 21 21
3 Kurang Setuju 12 12
4 Tidak Setuju 4 4

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas responden

menyatakan setuju dengan jumlah 63 orang atau 63% bahwa

pemerintah desa melakukan kesepakatan antara kepala desa, staff desa,
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dan anggota BPD dalam pengelolaan dana ADD terhadap

pembangunan, selanjutnya responden mengatakan cukup setuju dengan

jumlah 21 orang atau 21% dan yang paling sedikit menjawab 4 orang

atau 4%  responden mengatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan

ternyata pihak pemerintah desa sudah melakukan kesepakatan antara

kepala desa, staff desa, dan anggota BPD dalam pengelolaan dana ADD

terhadap pembangunan.  Untuk mengetahui tanggapan responden

terhadap perencanaan dan pelaporan penggunaan dana ADD yang

mengikutsertakan tokoh masyarakat dan masyarakat desa dalam rapat

dapat dilihat sebagi berikut ;

Tabel V.25
Tanggapan Responden Terhadap Perencanaan

dan Pelaporan Penggunaan Dana ADD Yang Mengikutsertakan Tokoh
Masyarakat dan Masyarakat Desa Dalam Rapat

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Setuju 13 13
2 Cukup Setuju 19 19
3 Kurang Setuju 41 41
4 Tidak Setuju 27 27

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 masyarakat yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan kurang setuju dengan jumlah 41 orang atau 41% responden

menyatakan bahwa pihak pemerintah desa melakukan pelaporan

penggunaan dana ADD yang mengikutsertakan tokoh masyarakat dan

masyarakat desa dalam rapat, selanjutnya dengan jumlah 27 responden

atau 27% mengatakan tidak setuju, dan yang paling sedikit menjawab
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sebanyak 13 orang atau 13% responden yang menjawab setuju. Dari

jawaban responden yang berfariasi tersebut bahwa dapat disimpulkan

pihak pemerintah desa tidak selalu mengikutsertakan masyarakat desa

dalam rapat untuk perencanaan dan juga pelaporan penggunaan dana

ADD.

Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa

orang masyarakat, mereka mengatakan ;

“Sepontan masyarakat mengatakan kurang setuju dengan pemerintah
desa setiap mengadakan rapat selalu mengikutsertakan masyarakat,
masyarakat mengatakan , dulunya memang pernah setiap kali rapa
mengikut sertakan masyarakat, tetapi sekarang jarang bahkan bisa
dikatakan tidak pernah lagi, masyarakat hanya tau seltelah
terrelisasinya pembangunan saja bahwasanya pembangunan tersebut
dikelola oleh pemerintah desa dari sumber dana ADD.”

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap

pelaksanaa anggaran dana ADD oleh pemerintah desa dapat dilihat

sebagai berikut ;

Tabel V.26
Tanggapan Responden Penggunaan Dana ADD Oleh Pihak

Pemerintah Desa Sesuai Dengan Petunjuk Teknis Pengelola ADD

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Sesuai 39 39
2 Cukup Sesuai 33 33
3 Kurang Sesuai 20 20
4 Tidak Sesuai 8 8

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan dari 100 orang yang menjadi

responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan

setuju/sesuai dengan jumlah 39 responden atau 39% menyatakan bahwa
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pihak pemerintah desa sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelola

dana ADD terhadap pembangunan yang ada di desa tengganau,

selanjutnya dengan jumlah 33 responden atau 33% menyatakan cukup

setuju/cukup sesuai dari keseluruhaan responden yang menjawab. Dari

jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa

dalam melakukan implementasi dana ADD di desa sesuai dengan buku

petunjuk teknis pengelolaan dana ADD. Selanjutnya untuk mengetahui

tanggapan responden dalam penggunaan dana ADD oleh pemerintah

desa sesuai dengan hasil rapat antara pihak kepala desa, staff desa,

anggota BPD serta masyarakat dapat dilihat sebagai berikut ;

Tabel V.27
Tanggapan Responden Penggunaan Dana ADD Oleh

Pemerintah desa Sesuai Dengan Hasil Rapat Antara Pihak
Kepala Desa, Staff Desa, Anggota BPD Serta Masyarakat

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Sesuai 31 31
2 Cukup Sesuai 32 32
3 Kurang Sesuai 13 13
4 Tidak Sesuai 24 24

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan dari 100 responden dalam

penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup sesuai dengan

jumlah 32 responden atau 32% menyatakan bahwa pihak pemerintah

desa dalam penggunaan pengelolaan dana ADD sesuai dengan hasil

rapat antara pihak kepala desa, staff desa, anggota BPD serta

masyarakat/tokoh masyarakat, selanjutnya dengan jumlah 31 responden

atau 31% menyatakan sesuai dan yang paling sedikit berjumlah 13 atau
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13% responden mengatakan kurang sesuai. Dari jawaban responden

yang bervariasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah

desa dalam penggunaan dana ADD telah sesuai berdasarkan hasil rapat

antara pihak kepala desa, staff desa, anggota BPD serta masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap karena

adanya dana ADD, apakah pembangunan desa telah terlaksana dengan

baik sesuai yang diharapkan dapat dilihat sebagai berikut ;

Tabel V.28
Tanggapan Responden Terhadap Karena Adanya Dana ADD,

Apakah Pembangunan Desa Telah Terlaksana
Dengan Baik Sesuai Yang Diharapkan

No Kategori Jawaban Tanggapan
Responden

Persentase (%)

1 Baik 10 10
2 Cukup Baik 27 27
3 Kurang Baik 53 53
4 Tidak Baik 10 10

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan, bahwa dari 100 responden mayoritas

responden menyatakan kurang baik dengan jumlah 53 responden atau

53% menyatakan bahwa pembangunan desa belum terlaksana dengan

baik sesuai yang diharapkan, berikutnya responden menyatakan cukup

baik dengan jumlah 27 responden atau 27% dan yang paling sedikit

menjawab baik dan tidak baik berjumlah 10 responden atau 10%. Dari

jawaban responden yang bervariasi ini dapat disimpulkan bahwa

pemerintah desa masih kurangnya pengawasan terhadap pembangunan

(dalam hal ini dilaksanakan oleh kaur pembangunan) yang sumber



117

dananya dari dana ADD, sehingga pembangunan desa kurangnya

terealisasi dengan baik sesuai yang diharapkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh

masyarakat (mantan ketua RW 1/ Dusun 1 Desa Tengganau) beliau

mengatakan.“Pelaksanaan dana ADD terhadap pembangunan yang

selama ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa,

namun memang ditahun sebelumnya masih kurang pengontrolan dari

aparat pemerintah desa, sehingga hasilnya pun kurang memuaskan.”

Berdasrkan hasil tinjauan lapangan yang penulis lihat memang hasil

dari pembangunan yang telah berdiri masih ada kekurangan dari

beberapa bangunan yang belum selesai, misalnya ada bangunan TK

yang kamar mandinya belum selesai dibangun, bangunan parit jalannya

juga masih belum selesai, bangunan jembatannya sudah mulai bolong-

bolong, semenisasi jalannya belum sesuai dengan target, dan ada

beberapa pembangunan rumah layak huninya yang belum terealisasi,

seperti yang peneliti rangkum pada tabel 1.6.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang

tertib administrasi untuk pengelolaan dana ADD, serta adanya

keaktifaan pengawasan dari anggota BPD terhadap  pengelolaan dana

ADD dapat dilihat sebagai berikut ;
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Tabel V.29
Tanggapan Responden Terhadap Berperan Aktifnya

Pengawasan Dari Anggota BPD Terhadap  Pengelolaan Dana ADD

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase (%)

1 Baik 9 9
2 Cukup Baik 21 21
3 Kurang Baik 52 52
4 Tidak Baik 18 18

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan, bahwa dari 100 responden dalam

penelitian ini, mayoritas responden mengatakan kurang baik dengan

jumlah 52 responden atau 52% menyatakan bahwa kurangnya

pengawasan dari anggota BPD terhadap pengelolaan dana ADD

khususnya Terhadap Pembangunan fisik yang ada di desa. Selanjutnya

dengan jumlah 21 responden atau 21% menyatakan cukup baik dan

jumlah yang paling sedikit itu adalah 9 responden atau 9% menyatakan

baik. Dari jawaban yang diberikan responden dalam penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa belum berjalan dengan baiknya tugas dari anggota

BPD dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana ADD khususnya

terhadap pembangunan yang ada di desa.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden dalam

pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana

ADD dapat dilihat sebagai berikut ;
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Tabel V.30
Tanggapan Responden  Terhadap Pemahaman Masyarakat

Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana ADD

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase (%)

1 Setuju 6 6
2 Cukup Setuju 9 9
3 Kurang Setuju 64 64
4 Tidak Setuju 21 21

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel diatas menunjukan, bahwa dari 100 responden dalam

penelitian ini, mayoritas responden mengatakan kurang setuju dengan

jumlah 64 responden atau 64% menyatakan bahwa kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan dana ADD yang ada di

desa, selanjutnya dengan berjumlah 21 responden atau 21%

menyatakan tidak setuju terhadap pemahaman masyarakat dalam

pemanfaatan dana ADD di desa, selanjutnya responden yang sedikit

mengatakan setuju dengan jumlah 6 responden atau 6%. Dari jawaban

responden sudah dapat disimpulkan ternyata masih banyaknya

masyarakat yang kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan dana

ADD yang dikelola oleh pemerintah desa, ini dapat dilihat dari jawaban

responden yang mengatakan kurang setuju. Selanjutnya untuk

mengetahui tanggapan responden adanya setiap pengelolaan dana ADD

dalam satu periode, pemerintah desa senantiasa membuat dokumen

pelaksanaan untuk laporan pertanggungjawaban ke pemerintah pusat

yang dapat dilihat sebagai berikut ;
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Tabel V.31
Tanggapan Responden Terhadap Setiap Pengelolaan Dana ADD Dalam Satu

Periode, Pemerintah Desa Senantiasa Membuat Dokumen Pelaksanaan
Untuk Laporan Pertanggungjawaban Ke Pemerintah Pusat

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase (%)

1 Setuju 34 34
2 Cukup Setuju 48 48
3 Kurang Setuju 10 10
4 Tidak Setuju 8 8

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan cukup setuju dengan jumlah 48 responden atau 48%

menyatakan bahwa setiap pengelolaan dana add dalam satu periode,

pemerintah desa senantiasa membuat dokumen pelaksanaan untuk

laporan pertanggungjawaban ke pemerintah pusat, selanjutnya dengan

jumlah 34 responden atau 34% menyatakan setuju dan yang paling

sedikit menjawab 8 responden atau 8% menyatakan tidak setuju. Dari

jawaban yang diberikan responden yang bervariasi diatas dapat

disimpulkan bahwa setiap pengelolaan dana add dalam satu periode,

pemerintah desa senantiasa membuat dokumen pelaksanaan untuk

laporan pertanggungjawaban ke pemerintah pusat. Selanjutnya untuk

mengetahui tanggapan responden terhadap masyarakat wajib tau

tentang laporan penggunaan dana ADD yang dilakukan oleh pihak

pemerintah desa dapat dilihat sebagai berikut ini ;



121

Tabel V.32
Tanggapan Responden Terhadap Masyarakat Wajib Tau Tentang Laporan

Penggunaan Dana ADD Yang Dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Desa

No Kategori Jawaban
Tanggapan
Responden Persentase (%)

1 Sesuai 9 9
2 Cukup Sesuai 13 13
3 Kurang Sesuai 72 72
4 Tidak Sesuai 6 6

Jumlah 100 100%
Sumber: Data Olahan 2013

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan kurang sesuai/ kurang setuju dengan jumlah 72 responden

atau 72% menyatakan bahwa tidak semua masyarakat tau terhadap

laporan penggunaan dana ADD yang di kelola oleh pemerintah desa,

selanjutnya dengan jumlah 13 responden atau 13% menyatakan setuju

masyarakat wajib tau tentang laporan penggunaan dana ADD tersebut

dan yang paling sedikit menjawab 6 responden atau 6% menyatakan

setuju. Dari jawaban yang diberikan responden dapat disimpulkan

bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum tau terhadap laporan

penggunaan dana ADD yang di kelola oleh pemerintah desa. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang warga

menyatakan.

“Dalam pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah
desa disini kami sebagai masyarakat sipil ini hanya dapat sekedar tau
saja terhadap pembangun tersebut, bahwasannya pembangunan
tersebut dari dana ADD, namun dalam hal laporan atau
pembukuannya kami kurang mengetahui terhadap itu bahkan tidak
mengetahuinya.
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Untuk melihat Rekapitulasi tanggapan responden dari

pernyataan indikator tertib administrasi penggunaan dana ADD yang

dilakukan oleh pemerintah desa tengganau dapat kita lihat pada tabel

berikut ini;

Tabel V.33
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator

Tertib Administrasi Penggunaan Dana ADD

Item
Pernyataan

Kategori Jawaban
Setuju Cukup

Setuju
Kurang
Setuju

Tidak
Setuju N %

F % F % F % F %
penyusunan
rencana anggaran
terlebih dahulu
mengadakan
musyawarah

53 53 29 29 15 15 3 3 100 100

Penyusunan
anggaran dana
ADD adanya
tujuan yang
jelas

18 18 47 47 26 26 9 9 100 100

Penggunaan
dana ADD
dimulai dengan
adanya
kesepakatan
dalam rapat

63 63 21 21 12 12 4 4 100 100

Perencanaan
sampai dengan
pelaporan dana
ADD selalu
melibatkan
masyarakat

13 13 19 19 41 41 27 27 100 100

Penggunaan
dana ADD
sesuai dengan
petunjuk teknis

39 39 33 33 20 20 8 8 100 100

Penggunaan
dana ADD
sesuai dengan
rencana
kesepakatan

31 31 32 32 13 13 24 24 100 100

Karena ada
dana ADD,
pembangunan
telah sesuai
dengan yang
diharapkan

10 10 27 27 52 52 10 10 100 100
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BPD berperan
aktif melakukan
pengawasan

9 9 21 21 52 52 18 18 100 100

Masyarakat
mengetahui dan
memahami
dana ADD

6 6 9 9 64 64 21 21 100 100

Pemerintah
desa senantiasa
membuat
dokumen untuk
laporan
pertanggungjaw
aban

34 34 48 48 10 10 8 8 100 100

Masyarakat
wajib tau
tentang
penggunaan
dana ADD

9 9 13 13 72 72 6 6 100 100

JUMLAH 285 25,90 299 27,19 378 34,37 138 12,54 1100 100

Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-

masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket

untuk mengetahui tanggapan responden mengenai tertib administrasi

dalam implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) bagi peningkatan

pembangunan di desa tengganau kecamatan pinggir kabupaten

bengkalis, maka dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden yang

menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

mengatakan kurang setuju/kurang baik dengan jumlah responden

yang menjawab pernyataan sebanyak 378 atau 34,37% responden

menyatakan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang

dilakukan oleh pemerintah desa secara tertib administrasi, ini terlihat

dari seluruh pernyataan dari indikator tertib administrasi yang penulis

ajukan kepada responden menjawab kurang setuju, selanjutnya dengan

jumlah responden yang menjawab pernyataan cukup setuju sebanyak
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299 atau 27,19% responden menyatakan implementasi Alokasi Dana

Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah desa secara tertib administrasi

cukup baik dilaksanakan oleh pemerintah desa, selanjutnya dengan

jumlah responden yang menjawab pernyataan setuju sebanyak 289 atau

25,90% responden menyatakan implementasi dana ADD yang

dilakukan pemerintah desa secara tertib administrasi yang dilakukan

baik dan yang paling sedikit responden menjawab 138 atau 12,54%

responden menjawa pernyataan tidak setuju/tidak baik.

Disesuaikan dengan hasil wawancara penulis terhadap tertib

administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa tengganau. Dimana

hasil wawancara dengan bapak sekretaris desa tengganau pada bulan

juli 2013, yang mana beliau dalam hal ini memberikan tanggapan

bahwa ;

“Pemerintah desa dalam merencanakan anggaran penyusunan biaya
anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan selalu
mengadakan rapat bersama kepala desa, staff desa, anggota BPD,
tokoh masyarakat dan masyarakat dan menggundang masyarakat
untuk dapat berpartisipasi dalam menyusun anggaran penggunaan
dana ADD yang dikelola oleh pemerintah desa. Dan setiap
penggunaan dana ADD tersebut akan dibuat ke dalam dokumentasi,
untuk laporan pertanggungjawaban ke pusat untuk dapat
mengeluarkan dana ADD berikutnya”.

Namun dari hasil kajian lapangan / observasi yang dilakukan

peneliti serta informasi yang peneliti dapatkan dilapangan menyebutkan

betapa besarnya dominan pemerintah desa dalam penyusunan anggaran

pengelolaan dana ADD, dalam sistem pengelolaannya telah cukup baik,
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tetapi didalam menjalankan fungsinya dari staff desa dan

pengontrolannya belum berjalan secara efektif.

Dari data angket yang penulis ajukan kepada responden, dimana

mayoritas responden mengatakan cukup setuju/cukup baik dengan

implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh pemerintah

desa secara tertib administrasi, penulis menilai dikarenakan masyarakat

yang menjadi responden dalam penelitian ini sudah mulai memahami

peraturan dan penggunaan dana ADD, ini dapat penulis lihat ketika

penulis berada dilapangan dimana responden sudak cukup jeli didalam

mengisi angket yang penulis ajukan.

Untuk melihat hasil jawaban responden pada penelitian ini

secara keseluruhaan dari indikator implementasi Alokasi Dana Desa

(ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa secara transparan,

akuntabilitas, partisipasi, dan tertib administrasi. Berikut ini penulis

sajikan tabel rekapitulasi implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) bagi

peningkatan pembangunan di desa tengganau kecamatan pinggir

kabupaten bengkalis sebagai berikut ;
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Tabel V.34
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Implementasi

Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan di Desa
Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No Indikator
Alternatif Jawaban

N %Baik Cukup baik Kurang Baik Tidak Baik
F % F % F % F %

1 Transparan 16 3,2 66 13,2 228 45,6 190 38 500 100

2 Akuntabilitas 171 28,5 176 29,33 150 25 103 17,17 600 100

3 Partisipasi 122 30,5 158 39,5 82 20,5 38 9,5 400 100

4
Tertib
Administrasi

285 25,90 299 27,19 378 34,37 138 12,54 1100 100

Jumlah 594 22,85 699 26,89 838 32,23 469 18,03 2600
100

100
Sumber: Data Olahan 2013

Keterangan :

F = Frekuensi

%= Persentase

Dari tabel diatas diketahui hasil dari rekapitulasi seluruh

indikator dalam penelitian ini. Untuk mengukur Implementasi Alokasi

Dana Desa (ADD) bagi peningkatan pembangunan di Desa Tengganau

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 maka berikut

penulis paparkan hasilnya ;

Baik :  4 x 594 = 2376

Cukup Baik :  3 x 699 = 2097

Kurang Baik :  2 x 838 = 1676

Tidak Baik : 1 x 469 = 469 +

Total Frekuensi : 6618
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Jumlah :

N = 2600 x 4 = 10400

P = x 100%

P = x 100%

P = 63,63

Dari presentase rata-rata kualitatif yang diperoleh diatas adalah

presentase implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) bagi peningkatan

pembangunan di desa tengganau kecamatan pinggir kabupaten

bengkalis tehun 2012, untuk memahami baik atau tidaknya

implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut maka akan diberi

ukuran sebagai berikut ;

a. Sesuai/Setuju/Baik = 76 % - 100 %

b. Cukup Sesuai/Cukup Setuju/Cukup Baik = 56 % - 75 %

c. Kurang Sesuai/Kurang Setuju/Kurang Baik = 40 % - 55 %

d. Tidak Sesuai/Tidak Setuju/Tidak baik = 0 % - 39 %

Berdasarkan hasil rata-rata kualitatif angket penelitian

implementasi alokasi dana ADD bagi peningkatan pembangunan di

desa tengganau kecamatan pinggir kabupaten bengkalis tehun 2012

sudah berjalan dengan Cukup Baik, hal ini terlihat dari 100 responden

yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden

memberikan jawaban dengan persentase 63,63% yang dikategorikan

Cukup Baik.
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Meskipun hasil penelitian berada pada kategori Cukup Baik

akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu terdapat kelebihaan dan

kekurangan yang harus diperhatikan dan perlu adanya pembenahaan

agar pelaksanaan dan pengelolaan dana ADD terhadap pembangunan

yang ada di desa tengganau kecamatan pinggir kabupaten bengkalis

tersebut dapat menujukan kearah yang lebih baik dalam melakukan

implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) kedepannya, terhadap

pengontrolan dan transparan dari pada pembangunan tersebut untuk

dapat lebih di tingkatkan lagi yang sifatnya sumber dananya dari dana

Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga tidak terkontaminasi pada

penyelewengan dana alokasi desa.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasrkan dari hasil penelitian dan pembahasaan yang dilakukan oleh

penulis mendapatkan berbagai informasi, dimana dari informasi dan data-data

tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai Implementasi Alokasi Dana

Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan di Desa Tengganau Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012. Dari data dan informasi yang

penulis dapatkan, baik melalui penyebaran angket kepada responden,

wawancara dengan responden. Peneliti dapat menilai dan mengambil

kesimpulan bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan

Pembangunan di Desa Temgganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Tahun 2012 sudah berjalan dengan Cukup Baik, ini juga sesuai dengan hasil

rekapitulasi angket yang peneliti ajukan dengan persentase 63,63%

dikategorikan Cukup Baik. Walaupun dari hasil angket dan wawancara

mengungkapkan cukup baik, namun dari hasil data observasi penulis dan

tinjauan dilapangan penulis melihat masih adanya terdapat beberapa

kekurangan dan kelemahaan dalam mengimplementasikan peraturan dan

kurangnya Pengontrolan dari pengelolaan Dana ADD tersebut yang dilakukan

oleh pihak pemerintah desa terhadap pembangunan yang ada di desa

tengganau. Seperi yang penulis tuangkan dalam tabel I.6, yang mana tabel

tersebut menunjukkan data yang terealisasi dan tidak terealisasinya

129
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pembangunan yang ada di desa tengganau tersabut akibat dari kurang

pengawasan yang dilakukan dari pihak pemerintah desa. Dan transparansi

yang dilaksanakan oleh pemetintah desa masih belum optimal untuk

melakukan transparan/keterbukaan kepada masyarakat, serta masyarakat

sudah mulai jeli terhadap pembangunan tersebut yang sifatnya dari dana ADD

walaupun dulunya hanya sebatas tau saja. Itu semua disebabkan karena sudah

bagitu meningkatnya pembangunan yang ada di desa tengganau tersebut.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis

memberikan saran sebagai pertimbangan demi tercapainya tujuan dari

pembangunan di desa tengganau kecamatan pinggir kabupaten bengkalis,

adapun saran yang paling utama terhadap desa tengganau untuk secepatnya

melaksanakan program pembangunan non fisik, seperti yang telah di

programkan oleh pemeintah desa tengganau misalnya mengadakan garim

(penjaga) masjid, guru mengaji, dan imam masjid, dan untuk lebih

ditingkatkan lagi sarana dan prasarana umum.

Dan saran peneliti dari perindikator Variabel penelitian adalah :

1. Pemerintah desa harus mengelola dana ADD secara transparan dan

akuntabelitas. Dalam konteks itu, sebaiknya pemerintah desa memiliki

sistem komunikasi dengan staff desa, BPD, tokoh masyarakat, maupun

masyarakat desa, agar didalam penggunaan dan pemanfaatan dari dana

ADD tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga dapat

diperjelas oleh masyarakat dan juga dapat terhindar dari penyelewengan

dari dana ADD tesebut.



131

2. Fungsi dari BPD desa sebagai pengontrol (controlling agency) dari

pemerintah desa (kepala desa) yang akan mendorong terciptanya

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan serta dapat mengarahkan

kerjanya pemerintahan kearah yang lebih baik. Karena itu, BPD bukan lagi

sebagai stempel (legalisasi) di desa, Ia memiliki hak penting untuk

terlaksananya kerja dari pemerintah desa (kepala desa) sehingga

tebentuklah roda pemerintahan secara bersih dan bebas korupsi.

3. Fokus utamanya tentu partisipasi dari masyarakat dan tokoh masyarakat

(sekaligus ketua LKMD), baik karang taruna juga berperan aktif

didalamnya demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang

diharapkan. Sangat diharapkan dari masyarakat desa terhadap lebih jelinya

terhadap pembangunan yang ada disekitar pemungkiman masyarakat, dan

masyarakat mau ikut andil didalamnnya untuk mengawasi dari

pembangunan tersebut. Didalam hal ini dibutuhkan masyarakat yang kuat,

cerdas, dan berani untuk memberi saran, tanggapan, serta bisa memberikan

arahan kearah yang lebih baik.

4. Berkaitan dengan tertib administrasi dalam penyusunan anggaran Dana

Alokasi Desa (ADD), Hendaknya pihak pemerintah desa untuk mau

melibatkan beberapa orang masyarakat dalam penyusunan Anggaran Dana

Desa (ADD), dan juga pemerintah desa harus lebih teliti lagi dalam

pengimplementasian dana ADD tersebut agar masyarakat merasakan

pembangunan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun.
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