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ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ANGGARAN
DANA DESA (ADD) DI DESA WAYHARU KECAMATAN BANGKUNAT

BELIMBING KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh
EVLIYANI

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama
masyarakat yang lemahnya dalam  berpartisipasi, dan kelompok yang terabaikannya,
didukung agar mampu meningkatkan kesejahtraannya secara mandiri. Pemberdayaan
masyarakat hanya bisa terjadi apa bila warganya ikut berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu
upaya untuk mengembangkan segala potensi atau partisipasi yang ada di masyarakat,
dengan cara mendorong, memberi motivasi (membangkitkan kesadaran) akan potensi
yang mereka miliki sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik
itu dalam segi partisipasi maupun dalam segi sosial.

Atas latar belakang kondisi di atas penulis mengambil judul: Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa di Desa Way Haru Kecamatan
Bangkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah partisipasi masyarakat dalam
proses pemberdayaan dalam program pembangunan yang di biayai oleh anggaran
dana desa.

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif berlandasan pada
penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterprestasikan
data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan
eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Metode yang digunakan
yaitu dengan metode wawanca, observasi dan dokumentasi.

Adapun temuan dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat Desa
Way Haru dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan
yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan pembangunan dan evaluasi. Faktor pendukung dan penghambat
diantaranya yaitu dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang
berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan ADD di wilayah Desa Way
Haru sehingga pelaporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang
telah ditentukan, partisipasi masyarakat meningkat karena kesadaran untuk membangun
desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan
ADD, Sikap mental Pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam
memanfaatkan dana ADD, masyarakat kritis dalam mengawasi pelaksanaan ADD
sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan dana ADD dan Minimnya
ketersediaan dana ADD yang tidak semuanya dapat mengakomodir kebutuhan
masyarakat desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Anggaran Dana Desa (ADD)







SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evliyani

NPM: 1341020034

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “ Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Wayharu Kecamatan

Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Bsrat”, adalah murni hasil pribadi yang

tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau tulis

orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dan tata

cara yang benar secara ilmiah.

Dengan pernyataan ini saya buat, apabila kemudian hari terdapat plagiarisme maka

saya bersedia menerima benar secara ilmiah.

Bandar lampung,24 Juli 2018

Pembuat pernyataan

EVLIYANI

1341020034



MOTTO

           
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Rad:11)
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Penegasan Judul 

       Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi skripsi ini, terlebih dahulu 

penulis akan menjelaskan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah 

“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ANGGARAN DANA 

DESA (ADD) DI DESA WAY HARU KECAMATAN BANGKUNAT BELIMBING 

KABUPATEN PESISIR BARAT” maka guna menghindari kesalah pahaman dan 

kekeliruan dalam memahami judul, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan apa 

yang dimaksud judul tersebut. 

       Adapun beberapa hal yang harus dijelaskan oleh penulis dalam judul tersebut 

adalah pengertian pemberdayaan mengacu pada kata ‘empowerment” yaitu sebagai 

upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.
1
 Menurut 

Kartasasmita, setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu 

dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.
2

 Sedangkan menurut        

Parsons yang dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, pemberdayaan 

adalah sebuah proses yang cukup kuat untuk meningkatkan partisipasi dalam 

                                                           
1 Risyanti Riza dan Roesmidi, Pemberdayaan Masyrarakat (Alqaprint Jatinangor: Sumedang, 

2006), hal.6 
2  Ginandjar Kartasasmita, Administrasi Pembangunan,Perkembangan, Pemikiran dan 

Peraktiknya Di Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal.16 

1 



2 

 

 

berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga 

yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang 

memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3
 

       Masyarakat adalah kesatuan dari sejumlah individu yang kegiatannya saling 

membutuhkan, dan menempati suatu ruang atau wilayah tertentu. Dalam memahami 

yang lebih rinci masyarakat merupakan satu kelompok orang-orang yang memiliki 

ciri atau pekerjaan yang sama, atau tinggal pada suatu kawasan tertentu.
4
 

       Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama 

masyarakat yang lemahnya dalam  berpartisipasi, dan kelompok yang terabaikannya, 

didukung agar mampu meningkatkan kesejahtraannya secara mandiri.
5
 Pemberdayaan 

masyarakat hanya bisa terjadi apa bila warganya ikut berpartisipasi. 

       Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu upaya 

untuk mengembangkan segala potensi atau partisipasi yang ada di masyarakat, 

dengan cara mendorong, memberi motivasi (membangkitkan kesadaran) akan potensi 

yang mereka miliki sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik 

itu dalam segi partisipasi maupun dalam segi sosial. 

       Anggaran Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil 

pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

                                                           
3  Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif 

Kebijakan Publik, (Bandung:Alfabeta, 2015), hal.29 
4  Ayub M.Padangaran, Managemen Proyek Pembangunan Masyarakat:Konsep, Teori, dan 

Aplikasi, (Kendari: Unhalu Press), Cet-Ke 1,hal.30  
5Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, Op.Cit, hal.61 
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diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen.
6

 Sesuai dengan 

peraturan menteri dalam negeri No.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa anggaran dana desa berasal dari 

APBD kabupaten / kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10% 

(sepuluh persen). 

Anggaran Dana Desa yang dimaksud adalah Anggaran Dana Desa yang 

dialokasikan pemerintah kepada masyarakat Desa Way Haru Kecamatan Bangkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

Jadi yang dimaksud dengan skripsi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Program Anggaran Dana Desa di Desa Way Haru Kecamatan Bangkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah partisipasi masyarakat dalam proses 

pemberdayaan dalam program pembangunan yang di biayai oleh anggaran dana desa. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

       Yang menjadi alasan dan pertimbangan penulis dalam memilih judul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan program ADD. Program ini 

merupakan strategi dan langkah kebijakan khusus dan regular yang bertujuan 

memberdayakan masyarakat dan mewujudkan peran aktif masyarakat dalam 

meningkatkan partisipasi dan kesejahtraan bersama. Hasil kegiatan program ADD 

                                                           
6 Haw Widjaja,Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh,(Jakarta:PT.Raja 

Grafindo Persada,2003),hal.133 
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dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri dalam wadah 

organisasi masyarakat setempat. Pengertian ini menunjukkan bahwa peran aktif 

lembaga sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan keberdayaannya dalam ikut 

berpartisipasi dimasyarakat. 

2. ADD di Desa Way Haru kecamatan bangkunat belimbing melibatkan masyarakat 

yang berada dilingkungan Desa Way Haru sebagai tenaga (subjek) utama 

pemberdayaan masyarakat dilapangan. Maksudnya ada kerjasama yang terjalin 

antara pemerintah melalui program pembangunan yang di biayai oleh  ADD dan 

masyarakat di Desa Wayaharu. 

3.  Sumber data lapangan yang mudah didapat dan dipahami, karena penulis 

memahami lokasi penelitian. Sehingga akan memudahkan penulis penelitian. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu 

misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang  harus dibangun juga memiliki aspek 

kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, 

ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.
7
  

Pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama diera orde baru, 

pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang 

                                                           
7  Siti Muntahanah, Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma 

Poerwokerto:2009,hal 02 
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diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh 

pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan 

dukungan negara-negara maju dan organisasi-organiisasi internasional. Pembangunan 

desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan pembangunan masyarakat desa 

(PMD), dan pembangunan desa (bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang 

lebih menonjol “pemberdayaan masyarakat desa (PMD)”. Pada masa orde baru 

secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam 

(penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat 

top-down, pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cendrung 

diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah cendrung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, member bantuan 

dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan 

yang dilakukan diantaranya program inpres desa tertinggal dan bantuan masyarakat 

tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat  buttom-up atau kombinasi 

buttom-up dan top-down. Proram pembangunan desa yang bersifat  buttom-up 

tertuang dalam undang-undang otonomi daerah (OTDA).
8
 Memposisikan masyarakat 

sebagai subyek dalam pembangunan dikenal dengan istilah pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, 

                                                           
8  Azwardi Sakanto “efektifitas Alokasi Dana Desa Dan kemiskinan di Provinsi Sumatra 

selatan” (Tesis Fakultas Ekonomi universitas Sriwijaya,Palembang,2012),hal.30 
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terutama masyarakat yang lemahnya dalam berpartisipasi, dan kelompok yang 

terabaikannya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahtraannya secara mandiri.
9
 

       Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan 

pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, 

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses 

mengevaluasi perubahan yang terjadi. Secara sederhana masyarakat ikutserta dalam 

perencanaan, pelaksanaan,pemanfaatan hasil, dan evaluasi dari program 

pemberdayaan masyarakat. Pada realitanya masyarakat berpartisipasi dalam tahap 

pemanfaatan hasil dengan hadir sebagai penerima manfaat ketika pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat.
10

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dari 

itu peneliti akan meneliti secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan yang di biayai oleh Anggaran Dana Desa. 

Sedangkan bentuk-bentuk partisipasinya adalah:
11

 

a) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat. 

b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok. 

c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan 

partisipasi masyarakat yang lain. 

d) Menggerakkan sumberdaya masyarakat. 

                                                           
9 Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato,Op.cit,hal.61 
10Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, op.cit,hal.81  
11 Ibid,hal.84 
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       Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam undang-undang No.32 Tahun 

2004 tentang pemerintah daerah maupun undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan pusat daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan 

positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah 

akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek 

sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan 

penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 

urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 

undang-undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan 

penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada 

pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih 

menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi 

sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat 

paling bawah, yaitu desa.
12

 

       Untuk  memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya  yang ada 

baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Maka pemerintah desa 

memanfaatkan anggaran dana desa sebagai sumberdaya dana yang akan membiayai 

program pembangunan desa. Anggaran Dana desa mengandung makna bahwa desa 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan 

                                                           
12 Okta Rosalinda, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa”, 

Universitas Brawijaya, Malang.http://Perencanaan Kota.Blogspot.Com/2012/01/.html diunduh pada 

tanggal 29 September 2017 
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kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa 

sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan 

masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah 

desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan 

dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya 

kepastian keuangan untuk pembiayaannya.
13

 

       Pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan di Desa Way Haru yakni 

pemberdayaan masyarakat yang dijalankan, sebagai perwujudan pemerintah dalam 

menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat 

melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh ADD 

di masyarakat. Salah satu upayanya adalah menerapkan kerjasama masyarakat 

melalui program Anggaran Dana Desa dengan maksud meningkakan partisipasi 

masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan kesejahtraan 

masyarakat yang perlu segera dilaksanakan guna menghindari akibat yang lebih 

buruk dalam jangka panjang. 

       Anggaran Dana Desa diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan 

masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor departemen dan pemerintah 

daerah. Pelaksanaannya juga diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan 

pengitegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat kedalam kerangka 

                                                           
13 Bapak Zulkifli,Wawancara,23 September 2017 
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kebijakan program, cakupan pembangunannya diharapkan dapat diperluas di daearah-

daerah terpencil dan terisolir. 

       Salah satu desa yang mendapatkan anggaran dana desa di kecamatan bangkunat 

belimbing kabupaten pesisir barat adalah desa Way Haru.  Karena desa Way Haru 

adalah desa yang kurang pembangunannya seperti pembangunan jalan ataupun 

pengerasan jalan. 

       Desa Way Haru kecamatan bangkunat belimbing kabupaten pesisir barat, 

sebelum adanya anggaran dana desa adalah dengan adanya anggaran dana desa yang 

sangat terbatas, fasilitas umum belum ada, sarana dan prasarana perkantoran desa 

masih manual, seperti saat ini yang sudah menggunakan computer atau leptop. 

Seperti menulis dengan pulpen dan mesin ketik, pembangunan sangat terbatas, 

pembangunan kantor desa tidak bisa terpenuhi karena sulit untuk mengatur dan 

membagi anggaran sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat  adalah 

pembangunan jalan (pengerasan jalan) . Fakta yang terjadi di masyarakat desa 

tertinggal adalah:
14

 

a) Susahnya transportasi 

b) Banyaknya pengangguran 

c) Belum adanya puksesmas 

d) Belum adanya pembangunan jalan, dan lain sebagainya. 

       Di Desa Way Haru Kecamatan Bangkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, 

tingkat partisipasinya adalah untuk kelancaran  dan mempercepat pembangunan, 

                                                           
14 Bapak Surohman,Wawancara,09 Oktober 2017 
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masyarakat desa selalu meluangkan waktu untuk bergotong royong dan memberikan 

sumbangan matrial untuk menambah volume pembangunan yang sangat terbatas. Dan 

setelah adanya anggaran dana desa atau pembangunan partisipasi masyarakat mulai 

meningkat dan adanya lapangan kerja bagi yang tidak ada pekerjaan tergantung 

kemampuan setiap individunya.
15

 Masyarakat di desa Way Haru adalah tingkat 

kerjasama dan tolong menolong antar sesama masyarakat sangat tinggi. 

       ADD tersebut baru berjalan selama dua tahap, dan selama dua tahap tersebut 

sudah terdapat perubahan pada masyarakatnya 30-40% (tiga puluh sampai empat 

puluh persen) atau lebih baik dari sebelumnya dan program-program yang sudah 

dilaksanakan adalah seperti pembangunan pembangunan jalan, pembangunan 

jembatan kecil/gorong-gorong, pembangunan poskamling, pembangunan puskesmas, 

pembangunan balai desa, rabat beton/ pengerasan jalan, pembuatan talut, pembinaan 

posyandu, karang taruna, risma, PKK dana pemuda dan olahraga dan lain 

sebagainya.
16

  

 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Anggaran Dana Desa di 

Desa Way haru? 

                                                           
15 Ibid, 09 Oktober 2017 
16 Bapak Zul,Warga Desa Wayharu,Op.Cit ,23 September 2017 



11 

 

 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat 

melalui program Anggaran Dana Desa di desa way haru? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian itu yaitu: 

a. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program anggaran 

dana desa di desa Way Haru. 

b. Untuk mengetahui factor yang mendukung dan menghambat 

pemberdayaan masyarakat melalui program anggaran dana desa di desa 

Way Haru. 

2. Kegunaan penelitian 

Sedangkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada 

pengembangan teori pemberdayaan atau pengembangan masyarakat, 

khususnya tentang partisipasi masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran atau pedoman dalam 

pengelolaan program anggaran dana desa. 

c. Sebagai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bahan 

keilmuan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (penelitian 

kancah/field research) yaitu dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya 

untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah 

tertentu
17

. Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada pengumpulan 

data lapangan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam 

proses pemberdayaan yang di biayai oleh  anggaran dana  desa di desa 

Way Haru.  

b. Sifat penelitian 

       Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu membuat deskripsi/gambaran 

atau lukisan secara sistematis,faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki
18

. 

Menurut Irawan Soehartono penelitian yang bersifat deskriptif ialah 

penelitian yang menggambarkankan karaktrisitik suatu masyarakat atau 

suatu kelompok orang tertentu.
19

 

Penelitian yang sifatnya menggambarkan ini, mengungkapkan data-

data, uraian yang berbentuk kalimat pertanyaan yang diperoleh dari 

                                                           
 17 Marzuki, Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial, (Yogyakarta: 

Ekonisia,2005), Cet.Pertama,Ed.ke-2,hal.14 
18 Muhammad Musa, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Fajar Agung,1988),hal.8 
19  Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang 

Kesejahtraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1995),hal,35  
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anggota, pengurus anggaran dana desa melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi dan sebagainya. Tentang bentuk dan sifat partisipasi 

masyarakat desa Way Haru dalam program pemberdayaan yang di biayai 

oleh dana desa. 

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

       Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, populasi 

disebut juga univers tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh 

sampel.
20

 

Populasi dalam penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Program Anggaran Dana Desa di Desa Way Haru Kecamatan Bangkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari: 

1. Aparat  Desa Way Haru 8 orang, 

2. Tenaga penyuluh dari kecamatan 1 orang, dan 

3. Tenaga pendamping dari kelompok masyarakat yang ditunjuk sebagai 

ketua koordinator 1 orang. 

4. Masyarakat Desa Way dalam peneltian berjudul pemberdayaan 

masyarakat melalui program anggaran dana desa di Desa Way Haru 

Kecamatan Bangkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah 

sebanyak 4 kepala keuarga. 

                                                           
20 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah,(Jakarta:logos,1997),hal.83 
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b. Sampel 

       Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti
21

. Untuk 

penetapan sampel penulis menggunakan teknik non-random sampling  yaitu 

tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk di tugaskan 

menjadi anggota sampel.
22

  

       Untuk lebih jelasnya, teknik non random sampling ini penulis gunakan 

jenis snowball sampling, Snowball sampling merupakan salah satu metode 

dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. Dimana snowball sampling ini 

adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sampel dengan 

probabilitas yang tidak sama)..
23

 

       Berdasarkan penjelasan di atas, maka ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dari 

populasi yang dijadikan sampel sebagai berikut: 

1) Aparat desa yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. 

2) Tenaga penyuluh atau pendamping kecamatan. 

3) Tenaga pendamping internal atau masyarakat. 

Berdasarkan kriteria di atas populasi dari anggota kelompok pemberdayaan 

yang memenuhi syarat dijadikan sampel adalah 5 orang petugas ADD dan 8 

orang masyarakat anggota kelompok pemberdayaan. Guna melengkapi data 

penelitian, penulis mengambil informan 2 orang, yaitu dari kelompok II Desa 

                                                           
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,(Jakarta: Renika Cipta Revisi, 1996), hal.104 
22 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I,(Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1983), 

hal.80 
23 Ibid, hal.48 
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Way Haru 1 orang dan Kepala Desa Way Haru, jadi keseluruhan sampel 15 

orang. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

       Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, maka penulis 

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode interview 

       Interview merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi 

secara langsung, mendalam, tidak tersetruktur, dan individual (Malhotra,2004).
24

 

       Metode interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pada prinsipnya sama dengan 

metode angket. Perbedaannya pada angket, pertanyaan diajukan secara tertulis, 

sedangkan pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan. Dalam wawancara, 

alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman 

wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, 

sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden.
25

  

       Penulis menggunakan interview ini karena penulis mengharapkan data yang 

dibutuhkan akan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak 

diragukan lagi. Interview ini diajukan kepada pengelola yang berkerja yang 

menjadi sampel dan yang telah penulis tentukan dalam penelitian ini. Adapun 

                                                           
24 Istijanto,M.M., M.Com, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka 

Utama,2005),hal.49 
25 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah (Bumu Aksara, Jakarta:2006), Cet-VIII,hal.128 
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interview ini digunakan untuk mencari  informasi dan data-data yang berkaitan 

dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan  Anggaran Dana Desa. 

b. Metode observasi 

       Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang ada.
26

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan pancaindra, jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan 

mata. Mendengarkan, mencium, mengecap dan meraba termasuk salah satu bentuk 

dari observasi. 

       Metode ini adalah sebagai metode bantu untuk melengkapi data-data yang 

tidak bisa digali melalui interview dan dokumentasi, jenis obsevasi yang penulis 

pilih adalah penulis mengadakan pencatatan diluar kegiatan atau situasi obyek 

yang diteliti selama beberapa hari sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode ini 

penulis gunakan untuk mengamati kegiatan perencanaan, pelaksanaaan dan 

evaluasi pelaksanaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan 

ADD di Desa Way Haru. 

c. Dokumentasi 

       Dokumentasi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang 

tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Maksud mengumpulkan dokumen 

adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai 

factor disekitar subjek penelitian. 

                                                           
26 Marzuki, Metodologi Riset, (Ekonisia, Yogyakarta,2005)Op.Cit,hal.53 
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       Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang fakta-

fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian dan 

hasil dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan sangat kuat dudukannya.
 27

 

       Jadi dokumentasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data, yang 

berbentuk catatan, buku gambar, laporan dan dokumen lainnya dari masyarakat, 

instansi maupun organisasi tertentu.
 28

 

       Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang 

bersifat dokumen, dan berkaitan dengan keadaan Anggaran Dana Desa (ADD) di 

Desa Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

 

H. Analisis Data 

       Analisis data adalah merupakan tindakan mengolah data hingga menjadi 

sebuah informasi, yang bermanfaat dalam masalah riset. Analisis secara kualitatif 

bersifat memaparkan secara mendalam hasil riset melalui pendekatan bukan 

angka atau nonstatistik.
29

 

       Data analisis kualitatif berarti menarik sebuah makna, dari serangkaian data 

mentah menjadi sebuah data interpretasi dari peniti dimana interpretasi tersebut 

dapat di pertanggung jawabkan keilmiahannya.
30

 

                                                           
27  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,1989),hal.161 
28 Suharsimi Arikunto, Op.Cit,hal.107 
29 Istijanto,M,.M, Op.Cit., hal.91 
30  Haris Herdiansyah,M.Si, Wawancara,Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrument 

Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013)hal.9 
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       Dalam analisis kualitatif ini, data-datanya bersifat atau berbentuk kata-kata 

tidak berupa rangkaian angka. Data ini hanya berupa observasi, interview, 

dokumentasi dan rekaman.  

       Adapun data yang dimaksud adalah peneliti lapangan telah mengumpulkan 

informasi dalam bentuk catatan yang ditulis maupun hanya sebagai memory atau 

bahkan rekaman audio tentang pristiwa yang sedang penulis teliti. 

       Setelah data lapangan terkumpul kemudian data-data itu diolah dan di 

analisa, kemudian data itu dikumpulkan dan dipilih berdasarkan mana yang lebih 

penting dahulu yang akan dipelajari. Setelah semua data terkumpul maka tahap 

selanjutnya menganalisis data tersebut. 

       Dalam menganalisa sebuah data, penulis menggunakan metode analisa 

kualitatif, analisa data kualitatif bersifat induktif, dimana merujuk pada pristiwa 

dan fakta-fakta yang nyata, yang kemudian disusun sehingga mempunyai sifat 

umum, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang 

diperoleh dari masyarakat di Desa Way Haru dengan aparatur desa yang 

berkaitan dengan Anggaran Dana Desa dengan kesejahteraan masyarakat mulai 

dari kegiatan perencanaan, pelaksanaaan dan evaluasi. Kemudian dari data dan 

teori yang ada ditarik kesimpuan yang bersifat khusus yaitu Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa di Desa Way Haru 

Kecamatan Bangkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 
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BAB II 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROGRAM  

ANGGARAN DANA DESA 

 

 

A. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

       Pemberdayaan dalam Oxfort English Dictionary adalah terjemahan dari 

kata empowerment yang mengandung dua pengertian: (1) to give power to 

(memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas 

pada pihak lain),(2) to give ability to, enable (usaha untuk memberi 

kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau 

kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya 

kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat 

sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya 

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.
1
 

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah atau tidak beruntung. 

b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan 

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang 

                                                           
1 Anita Fauziah, Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI,( 

Malang 2009), hal.17. 

19 
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mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang 

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya. 

c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui mengubahan struktur sosial. 

d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) 

kehidupannya. 

       Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, 

dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan 

nyata.
2
 

       Oleh karena itu agar dapet memahami secara mendalam tentang pengertian 

pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat dari beberapa ilmuan 

yang salah satu diantaranya menurut Robinson menjelaskan bahwa 

pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan 

kemampuan pribadi kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.
3
 

                                                           
2 Zubaedy, Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktek, (Kencana Prenada Media 

Group: Jakarta, 2013) edisi ke-1,hal.24 
3Gideens, Anthony. Sociology. Cambridge. Polity Pres.thn 1991,hal.356 
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       Pengertian masyarakat menurut Gillin dan Gilling adalah kelompok 

masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang diikat 

oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.
4
 

       Pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan secara leksikal adalah 

berarti penguatan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan 

istilah pengembangan dalam pengertian lain, pemberdayaan adalah upaya 

memperluas horizon pilihan bagi masyarakat ini berarti masyarakat 

diberdayakan untuk memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya.
5
 

 

2. Proses pemberdayaan masyarakat 

a. Cara-cara Motivasi, Pelatihan Pembinaan dan Evaluasi 

1) Cara-cara melakukan motivasi 

       Motivasi dapat ditimbulkan dengan cara membuat rancangan kerja yang 

memungkinkan seorang pegawai bersedia melakukan kea rah tiu. Untuk itu 

rancangan kerja sebaiknya memuat cirri-ciri: simplikasi, standarisasi, dan 

spesialisasi. 

       Rancangan pegawai yang memuat ciri-ciri tersebut mampu 

meningkatkan motivasi pegawai.
6
 

                                                           
4 Only S.Prijono dn A.M. W Pranaka, Mengenai Pemberdayaan:konsep, kebijakan dan 

implementas, (CSIS:Jakarta,1996), hal.48 
5 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Dafe’i, pengembangan masyarakat islam, 

(bandung: PT.Remaja rosdakarya,2001), hal.41-42 
6 Gunawan sumodiningrat, memberdayakan masyarakat, (Bandung:PT.Adika Aditama 2009), 

hal.57 
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       Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa motivasi dapat 

ditimbulkan melalui rancangan kerja. Ciri-ciri rancangan kerja yang baik 

adalah bersifat simplikasi, maksudnya adalah rancangan kerja harus 

mempunyai nilai implikasi (pelaksanaan) yang mendekati dengan kondisi 

kerja yang sebenarnya. Rancangan kerja juga harus bersifat standarisasi, 

maksudnya ada nilai setandar yang ditetapkan, ukuran standarisasi ini tidak 

akan sama bahkan cendrung berbeda antara satu prusahaan atau organisasi 

dengan perusahaan atau organisasi yang lain. Rancangan kerja juga harus 

besifat spesialisasi, maksudnya membuat satu model rancangan kerja dengan 

melakukan pemilihan antara satu karyawan yang lain disesuaikan dengan 

jabatannya dalam suatu perusahaan. 

       Huckman dan Oidman sebagaimana diikuti ambar teguh sulistiyani dan 

rosidah juga menyajikan tantangan yang cukup berarti mengenai pendekatan 

historis dalam desain pegawai, karena pegawai public jarang menerima 

ekstrinsik reward yang memadai, maka metode pembuatan desain dalam 

membangun intrinsic reward patut memperoleh perhatian.
7
 

       Maksudnya adalah metode pembuatan desain pegawai mutlak melalui 

pendekatan historis, artinya dengan melihat kenyataan-kenyataan dilapangan 

terutama yang berhubungan dengan imbalan luar seperti bonus dan intensip. 

 

 

                                                           
7 Ibid, hal.196 



23 

 

 

2) Cara-cara melakukan pelatihan dan pembinaan 

Program latihan mempunyai tiga tahapan aktifitas, yaitu: 

a. Penilaian kebutuhan pelatihan (need assesment), yang tujuannya adalah 

mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya 

program pelatihan. 

b. Pengembangan program pelatihan (development), bertujuan untuk 

merancang lingkungan pelatihan dan metode-metode pelatihan yang 

dibutuhkan guna mencapai tujuan peltihan. 

c. Evaluasi program pelatihan (evalution), yang mempunyai tujuan untuk 

menguji dan menilai apakah program-program pelatihan yang telah 

dijalani, secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8
 

       Penentuan kebutuhan pelatihan memerlukan tiga tipe analisis, yaitu analisis 

organisasional, analisis oprasional, dan analisis personalia.
9
 

       Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengembangan 

pegawai melalui pelatihan, berikut ini dikemukakan beberapa metode pelatihan, 

diantaranya menurut jucius sebagaimana diikuti Ambar Teguh Sulistiyani dan 

Rosish, sebagai berikut: 

1. On The Job Teraining (pelatihan ditempat kerja), metode ini menyarankan 

perlunya pelatihan pada tenaga kerja baru. 

                                                           
8 Ambar Teguh Sulistiani, Kemitraan dan model-model pemberdayaan, hal.179 
9 Ibid,hal.180 
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2. Vestibule Teraining, pelatihan ini berupa kursus singkat yang direkayasa 

sehingga kondisi dan fasilitas kursus mendekati situasi kerja yang 

sebenarnya. 

3. Apprenticeship Training, maksudnya adalah pegawai bari yang 

dimagangkan ada seserang yang ahli dalam bidang tertentu. 

4. Internship Training, program pelatihan yang dilakukan sebuah lembaga 

pendidikan dengan instansi lain seperti perusahaan, instansi pemerintah 

untuk memberikan latihan kepada siswa atau mahasiswa. 

5. Learner Training, kadang-kadang perusahaan diharapkan dengan 

permasalahan banyaknya tumpukan tugas yang perlu segera diselesaikan, 

sedangkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang memerlukan 

tenaga kerja setengah terampil dalam jangka pendek, maka dari itu 

perusahaan mengirimkan sejumlah tenaga kerja yang ada untuk mengikuti 

pelatihan pada sebuah sekolah pada kejuruan tertentu. 

6. Outside course, merupakan metode pelatihan yang dilakukan oleh suatu 

lembaga professional bekerjasama dengan suatu perusahaan tertentu. 

7. Retraining and upgrading, metode pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas keterampilan pegawai baru untuk mengantisipasi 

kondisi lingkungan yang senantiasa berubah dan berkembang.
10

 

                                                           
10 Ibid,hal.184 
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       Dengan demikian pelatihan dan pembinaan pegawai dapat dilakukan 

melalui metode-metode tersebut. Pelaksanaannya model-model pelatihan ini 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi pegawai yang bersangkutan. 

       Adapun pendekatan pelatihan menggunakan empat pendekatan yaitu: 

pendidikan formal, perkiraan ataupun penilaian, pengalaman kerja dan 

hubungan antar pribadi.
11

 

       Pendekatan pelatihan dimaksudkan agar metode yang dipilih dapat 

disesuaikan dengan karaktristik diri peserta pelatihan, pendekatan pelatihan 

yang dapat digunakan adalah pendidikan formal, perkiraan ataupun 

penilaian, pengalaman kerja dan hubungan antar pribadi. 

3) Cara-cara melakukan evaluasi 

       Dalam tahapan evaluasi program ,analisis kembali kepada permulaan 

proses perencanaan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetakan 

dapat dicapai. Evauasi menjadikan perencanaan sebagai suatu proses yang 

berkesinambungan. Evauasi baru dapat dilaksanakan kalau rencana sudah 

dilaksanakan. Namun demikian,perencanan yang baik harus sudah dapat 

menggambarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan.
12

 

b. Pengertian Partisipasi 

       Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota 

masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat seringkali disebut 

                                                           
11 Ibid,hal.185 
12 Edi Suharto. Op,Cit, hal.79-80 
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sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 

Istilah partisipasi dan partisipatoris, menurut mikkelsen biasanya digunakan 

di masyarakat dalam berbagai makna umum, seperti berikut:
13

 

Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu 

proyek (pembangunan) tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat 

menjadi lebih peka dalam jangka menerima dan merespons berbagai proyek 

pembangunan. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara 

komunitas local dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, 

pengimplementasikan, pemantauan dan pengevaluasian staf agar dapat 

memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun damapak sosial 

proyek terhadap masyarakat. 

       Jadi menurut penulis partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam sebuah proses perencanan dan pembuatan keputusan 

tentang apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program atau bekerja 

sama dalam organisasi atau suatu kegiatan dan lain sebagainya. 

c. Lingkup partisipasi 

       Ada empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat 

di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan 

                                                           
13 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas,Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Rajawali,2008), hal.106  
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keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi 

dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan:
14

 

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh 

pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifart 

kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang 

mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. 

b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali diartikan sebaai 

partisipasi masyarakat banyak untuk secara sukarela menyumbangkan 

tenaganya didalam kegiatan pembangunan. 

c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan 

sangat diperlukan, kan tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan 

balik tentang maslah-masalah dan kendala yang muncul dalam 

pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. 

d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur 

terpenting yang sering trlupakan, sebab tujuan pembangunan adalah 

                                                           
14Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif 

Kebijakan Publik(Bandung:Alfabeta 2015),hal.82  
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untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga 

pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. 

 

d. Bentuk-bentuk partisipasi 

       Menurut Dusseldorp beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang 

dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:
15

 

1) Menjadi anggota kempk-kelompok masyarakat. 

2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok. 

3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan 

partisipasi masyarakat yang lain. 

4) Menggrakkan sumberdaya masyarakat. 

5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. 

6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. 

 

e. Tingkatan partisipasi 

Wilcox mengemukakan adanya lima tingkatan partisipasi yaitu:
16

 

1) Memberikan informasi. 

2) Konsultasi yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik 

untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi 

ide dan gagasan tersebut. 

                                                           
15Ibid, hal. 84  
16Ibid, hal. 86  



29 

 

 

3) Pengambilan keputusan bersama yaitu memberikan dukungan terhadap 

ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang 

diperlukan guna pengambilan keputusan. 

4) Bertindak bersama yaitu tidak hanya sekedar ikut dalam pengambilan 

keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan 

kegiatannya. 

5) Memberikan dukungan yaitu dimana kelompok-kelompok lokal 

menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk 

mengembangkan agenda kegiatan.  

 

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan 

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program 

pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau 

kemandirian, dan berkelanjutan.
17

 Adapun lebih jelasnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Prinsip Kesetaraan 

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat 

adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat 

dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan 

masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun 

adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai 

                                                           
17 Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan 

Gambut, (Bogor: Wetlands International – 1P, 2005), hal. 54 
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pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing 

saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling 

belajar 

b. Partisipasi 

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat 

adalah program yang sifatnya partisipastif, direncanakan, dilaksanakan, 

diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat 

tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan 

pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat 

c. Keswadayaan atau kemandirian 

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan 

masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang 

orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), 

melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have 

little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang 

mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi 

lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki 

normanorma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus 

digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari 

orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, 

sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat 

keswadayaannya. 
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Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk 

mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus 

secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada 

akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang 

telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi 

d. Berkelanjutan 

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun 

pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat 

sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin 

berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu 

mengelola kegiatannya sendiri. 

 

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

       Proses pemberdayaan menjelaskan bahwa peroses pemberdayaan 

mengandung dua kecendrungan. Pertama, peruses pemberdayaan yang 

menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, 

kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. 

       Kecendrungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecendrungan primer 

dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecendrungan kedua atau kecendrungan 

sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotifasi 
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individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menetukan apa 

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.
18

 

       Proses pemberdayaan masyarakat kerap kali dilakukan melalui pendekatan 

kelompok dimana anggota bekerja sama dan berbagi pengalaman dan 

pengetahuannya. Pelaksanaanya melalui tahapan-tahapan yang disusun secara 

sestematis dan merupakan proses kegiatan yang diulang terus menerus.
19

 

       Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan 

atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun 

kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan 

kualitas hidup, kemandirian dan kesejahtraannya.
20

 

       Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari 

perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan 

kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 

       Adapun menurut istilah pemberdayaan dikelompokkan menjadi dua macam 

yaitu: 

a. Pemberdayaan sebagai sebuah proses 

       Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkai kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

                                                           
18 Pranakarta,vidhyandik,1996, proses pemberdayaan masyarakat,(raja wali, 

bandung:1gg6),cet ke-02, hal.54 
19 Proyek DFID, pemberdayaan masyraakat dalam peraktek, diterbitkan oleh 

DFIP,1987,hal.11 
20 Prijono, komonitas pemberdayaan, (al-fabett,jakarta;2001),cet ke-2, hal.245 
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masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. 

b. Pemberdayaan sebagai sebuah tujuan 

       Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil 

yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang 

berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, 

maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan 

aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan 

sosial,dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

       Strategi yang merupakan bagian penting dalam proses pengembangan 

tentunya menjadi pijakan atas langkah-langkah yang akan dijalani demi 

kelancaran program. Strategi adalah proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut 

dapat dicapai.
21

 

       Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata ‘stragos’ atau 

‘strategis’ dengan kata jamak strategi yang berarti jenderal, tetapi dalam 

yunani kuno berarti perwira Negara dengan fungsi yang jelas.
22

 Sedangkan 

                                                           
21 http://bp-bayupradadikto.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-pembinaan-

dan.pengembangan.html. dikases pada tanggal 17 mei 2017, pukul 10:23 WIB 
22 Hasbullah, sejarah pendidikan islam di Indonesia,(jakarta:raja grafindo 

persada,2001),hal.85 

http://bp-bayupradadikto.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-pembinaan-dan.pengembangan.html
http://bp-bayupradadikto.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-pembinaan-dan.pengembangan.html
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secara epistemology strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan 

untuk mencapai sasaran khusus.
23

 

       Menurut Rudi ada tiga dasar didalam menyusun kegiatan untuk 

mengembangkan ,masyarakat yaitu: 

a. Strategi empiris rasional yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-

asumsi bahwa manusia adalah kebodohan dan tahyul. Manusia akan 

mengikuti akan kepentingan dirinya sendiri yang rasional. Manusia akan 

menerima perubahan jika perubahan itu dapat diterima dan dibenarkan 

secara rasional. 

b. Strategi non reducatif yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi 

bahwa pola tindakan dan perilaku masyarakat didukung oleh norma-

norma sosial budaya dan komitmen individu oleh sikap dan norma-

norma. 

c. Strategi kekuatan paksaan yaitu strategi yang d idasarkan pada asumsi 

bahwa manusia akan mengikuti keinginan dari pihak lain yang dipandang 

memiliki kekuasaan yang lebih besar pemenuhan kebutuhannya berada 

pada pihak tersebu. Masyarakat yang memiliki tingkat intelektual rendah 

dan situasi masyarakat yang anomi menurut peran yang lebih besar dari 

pengusaha untuk melakukan inisiatif dan pengaturan.
24

 

 

                                                           
23 Dhofir, zamakhsari, tradisi pesantren(jakarta:PT.matahari bakti,1993), hal.34 
24  Ayub M. pandangaran, managemen proyek pengembangan masyarakat,(universitas 

haluoleo: unhalul press,2011),hal.38-39 
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5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Masyarakat 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah: 

a. Adanya program pembangunan nasional yang tertuang dalam BGHN. 

b. Adanya teknologi tepat guna yang telah dikembangkan dipedesaan dan 

berhasil meningkatkan hasil pembangunan. 

c. Adanya proyek bantuan pemerintah (inpress dalam pemerataan 

pembangunan). 

d. Adanya lembaga-lembaga desa yang membantu pelaksanaan pembangunan 

didesa.
25

 

       Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa factor pendukung 

dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah: adanya program 

pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN, adanya asset 

pembanguna  berupa sumberdaya alam yang perlu ditingkatkan 

pemanfaatannya, adanya teknologi tepat guna yang telah dikembangankan 

dipedesaan dan berhasil meningkatkan hasil pembangunannya, adanya 

proyek bantuan pemerintah, dan adanya lembaga-lembaga desa yang 

membantu pelaksanaan pembangunan didesa. 

       Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan 

masyarakat desa adalah: 

                                                           
25 M.Syaifuddin, Pembangunan Masyarakat Dengan Pengembangan Kelembagaan Pedesaan 

Majalah MufidahMedia Informasi Dakwah Pembangunan,Vol 12 Juli 1999, hal.27 
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a. Adanya perbedaan kemajuan antar kelompok masyarakat dalam arti ada 

masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. 

b. Belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan 

dalam masyarakat. 

c. Belum terjadi pemerataan hasil-hasil dan bantuan-bantuan pemerintah 

dalam pembangunan. 

d. Kurangnya sumberdaya manusia (SDM) yang mampu merencanakan 

dan mempola pembangunan. 

e. Perbedaan budaya, agama, kebiasaaan, tingkat kemajuan konomi dalam 

masyarakat. 

f. Adanya perbedaan pola piker/tingkat pendidikan dalam masyarakat.
26

 

       Dengan demikian faktor penghambat dalam pelaksanaan 

pembangunan masyarakat adalah: adanya perbedaan antar kemajuan 

kelompok masyarakat, belum adanya persamaan persepsi dalam 

pelaksanaan pembangunan, belum terjadinya pemerataan hasil-hasil dan 

bantuan-bantuan pemerintah, kurangnya sumberdaya manusia yang mampu 

merencanakan pembangunan, perbedaan budaya, agama, kebiasaan, tingkat 

kemajuan ekonomi dalam masyraakat dan adanya perbedaan pola piker/ 

tingkat  pendidikan dalam masyarakat. 

 

 

 

                                                           
26 Ibid,hal.27 
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B. Program Anggaran Dana Desa 

1. Pengertian Anggaran Dana Desa 

       Program anggaran dana desa mulai pada bulan mei hingga penghujung 

tahun 2016. Hampir disetiap desa mempunyai kesibukan dengan proyek 

pembangunan yang ada dan menjalankan proyek jalan utama desa, parit disisi 

jalan desa ataupun sampai pelosok jalan- jalan dusun semuanya disibukkan 

dengan proyek pembangunan.
27

 

       Konsep tentang kurangnya partisipasi masyarakat mulai dari 

keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program yang ada dan memperbaiki 

keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas 

yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang 

mengatakan bahwa terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam 

suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa ketidak berdayaan 

sekelompok masyarakat terhadap system yang diterapkan oleh suatu 

pemerintah. 

       Sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan terekspoitasi 

(kemiskinan struktural). Dengan pengertian ini, maka masyarakat masuk 

dalam ketegori kemalasan masyarakat dalam berpartisipasi. Ini yang sering 

disebut dengan kurangnya partisipasi dalam masyarakat. Memang defenisi ini 

sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator kurangnya 

                                                           
27 Desanaurang.blogspot.co.id.diakses pada tanggal 29 Juli 2017.pada pukul 20:45 WIB 



38 

 

 

partisipasi dalam diri masyarakat dan tidak cukup untuk memahami realitas 

masyarakat untuk dapat menanggulangi partisipasi masyarakat. 

 

2. Prinsip Dasar Anggaran Dana Desa 

       Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 3 tentang prinsip penggunaan 

dana desa 2016 sebagai berikut: 

a. Keadilan; dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa 

tanpa membeda- bedakan. 

b. Kebutuhan prioritas; dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang 

lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 

kepentingan sebagian besar masyarakat desa. 

c. Tipologi desa; dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 

karaktristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa 

yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
28

 

 

3. Cakupan Wilayah Anggaran Dana Desa  

       Royat mengemukakan bahwa rangkaian proses pemberdayaan masyarakat 

dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:
29

 

a. Pengembangan masyarakat 

       Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan 

untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri 

                                                           
28 https://sekolahdesa.or.id.diakses pada tanggal 31 Juli 2017.pada pukul 20:55 WIB 
29  Sujana Royat, Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri, (Jakarta Lembaga Kesra-RI,2007),hal.1 

https://sekolahdesa.or.id.diakses/
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dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan 

partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan 

pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. 

       Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana 

pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan 

operasional pendampingan masyarakat, dan fasilitator, pengembangan 

kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal 

pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai 

motor penggerak masyarakat diwilayahnya. 

b. Bantuan langsung masyarakat 

       Komponen bantuan langsug masyarakat adalah dana stimulant 

keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai 

sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 

c. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal 

       Komponen peningkatan kapasitas  pemerintah dan pelaku lokal adalah 

serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan 

pelaku lokal/ kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi 

yang kondusip dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok 

yang kurang berpartisipasi dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. 

Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, 
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lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan 

sebagainya. 

d. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program 

       Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah 

dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti 

penyediaan konsultan managemen, pengendalian mutu, evaluasi dan 

pengembangan program. 

 

4. Pengelolaan Anggaran dan Desa 

       Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan 

oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya 

bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan sebagai berikut: 

a. Untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan 

sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM). 

untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (Perdagangan, 

pertanian dan industri) antara desa, antar perdesaan dan perkotaan. 

b.  Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. 

       Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu 

suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara 

musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup 

masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah indonesia. 
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       Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, 

karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan 

pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan 

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. 

       Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa.Kepala Desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum 

Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD 

(Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APB Desa. 

Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa 

dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. 
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BAB III 

DESA WAY HARU KECAMATAN BANGKUNAT BELIMBING 

KABUPATEN PESISIR BARAT DAN PEMBERDAYAAN  

MASYARAKAT 

 

 

A. Gambaran Umum Desa Way Haru 

 

1. Sejarah Singkat Desa Way Haru 

           Desa Way Haru merupakan bagian dari 16 rumpun Adat Pesisir Krui 

lampung Barat. Desa Way Haru berdiri pada zaman pemerintahan Inggris, 

sekitar tahun 1813 dibawah Kresidenan Bengkulu. Menurut cerita tetua-tetua 

adat,  pada mulanya Way Haru berada di Pengekahan saat gunung Krakatau 

meletus tahun 1883, mengakibatkan air laut meluap dan menghancurkan 

perkampungan Marga Way Haru kemudian mereka pindah mencari 

pemukiman baru yang diberi nama kampung Way Haru yang saat ini menjadi 

pekon (desa). Pemerintahan adat di bawah pimpinan seorang kepala marga 

yang disebut Saibatin.
1
 

           Luas Desa Way Haru sekitar 16.076 Ha yang berada di dalam Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan (Enclave). Penetapan status Enclave pada 

tahun 1934 melalui surat marga yang dikeluarkan oleh pemerintahan colonial 

Belanda. Kawasan Lindung Bukit Barisan Selatan pada tahun 1935 di 

tetapkan sebagai Suaka Marga Satwa melalui Besluit Vander Gourvernour-

                                                           
1 Wawancara Kepala Desa Wayharu, 05 November 2017.  
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Generat Van Nederlansch Indie No. 48 tahun 1935 dengan nama Sumatera 

Selatan I.
2
 

            Pada 1 April 1979 diperoleh Status Kawasan Pelestarian Alam yang 

kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui surat pernyataan 

Mentri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 melalui 

SK Mentri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 statusnya 

menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Luas Wilayah Way Haru dari 

sebelah Timur berbatasan dengan TNBBS yang ditandai dengan patok 

Boschweisen (BW) , sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia, 

sebelah Utara Way Sawang Awi dan sebelah Selatan di batasi Way Menanga 

Kiri dan Dusun Pengekahan terpisah dari wilayah ini yang memiliki luas 1250 

Ha. Di dalam wilayah terdapat dua pekon, yaitu pekon Way Haru dan Pekon 

Waytiyas.
3
 

  

2. Kondisi Geografis Desa Way Haru 

a. Kondisi Wilayah 

     Desa Way Haru terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera. Pada 

awalnya pemerintahan pekon di Desa Way Haru secara administrative di 

pimpin oleh Kepala Pekon Way Haru, Kecamatan Bangkunat Belimbing 

Kabupaten Pesisir Barat. pekon Way Haru mengalami pemekaran pada tahun 

1971 seiring diberlakukannya UU No. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan 

                                                           
2 Wawancara, dengan M.Zamman  selaku Tokoh Adat Desa Way Haru, 05  November 2017. 
3 Profil Desa Wayharu, dicatat tanggal 05  November 2017.   
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Desa. Sejak otonom daerah bergulir Kabupaten Pesisir Barat memberlakukan 

kembali bahasa daerah. Sebutan pekon untuk wilayah desa yang di pimpin 

oleh seorang Peratin (kepala desa).  

                                   Di dalam pekon Way Haru terdapat 13 dusun yang mencakup 445 KK 

dan terdiri dari 1712 jiwa. Masyarakat di pekon Way Haru terdiri dari suku 

Lampung Pesisir dan masyarakat pendatang yang terdiri dari suku Jawa, 

Sunda, Bali, dan Semendo. Masyarakat pendatang adalah masyarakat yang 

sebelumnya berasal dari daerah Talang Padang dan Way Rate, Lampung 

Selatan. Mereka mendapat informasi untuk memiliki lahan di wilayah Way 

Haru dengan membuka lahan belukar melalui izin kepala desa. Proses 

kepemilikan dengan membayar administrasi ± Rp. 6.000-25.000 mendapat 

jatah lahan 2-2,5 ha. Pada awalnya izin yang diberikan adalah izin tebas 

tebang yang dalam prosesnya jika sudah terdapat hasil akan menjadi surat 

keterangan tanah yang menurut masyarakat di kenakan biaya Rp. 80.000.
4
 

                                     Masyarakat di Pekon/Desa Way Haru umumnya beragama Islam dan 

sebagian di Dusun Antar Suku yang di dominasi  suku Bali, beragama Hindu. 

445 KK dari total kepala keluarga di Pekon/Desa Way Haru bekerja sebagai 

Tani.
5
 

 

 

                                                           
4 Profil Desa Wayharu, dicatat Tanggal 05  November 2017.    
5 Profil Desa Wayharu, dicatat Tanggal 05  November 2017.   
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b. Kondisi Topografi 

Kondisi Topografi bervariasi dari lahan landai di pinggir pantai sampai 

dataran tinggi. Kondisi tanah untuk daerah dataran adalah jenis tanah liat 

dan ada perbedaan pada kondisi dataran tinggi, di Pekon/Desa Way Haru 

terdiri dari karang-karang bercampus tanah liat yang mengeras. Tata guna 

lahan meliputi lahan kering yang terdiri dari sawah dan rawa. Belum 

terdapat irigasi teknis sehingga persoalan air menjadi kendala dalam 

pengairan sawah. Pekon/Desa Way Haru memiliki potensi laut yang tinggi 

hanya saja masyarakat kurang memiliki keterampilan dan pengalaman 

dalam hal mengolah hasil laut, hanya sebagian kecil dari masyarakat yang 

memanfaatkan peluang dan potensi laut.
 6

      

 

3. Struktur kepengurusan Desa Way Haru 

       Desa Way Haru dipimpin oleh bapak Dian Setiawan dalam tugasnya kades 

(kepala desa) dibantu oleh aparat desa lainnya. Bapak Hi.M.Hilmi sebagai sekretaris 

desa bertugas menertibkan bidang administrasi dan bapak Iskandar Hakim bertugas 

sebagai bendahara desa. Selanjutnya, bapak M.Zamman sebagai ketua lembaga 

pemberdayaan masyarakat pedesaan (LPMP). Bapak Romzi sebagai ketua lembaga 

himpunan pemekonan (LHP) dalam melaksanakan tugasnya kades juga dibantu oleh 

3 orang kepala urusan (kaur) dan 3 orang kasi. Diantaranya yaitu,kaur umum yang 

diamanatkan kepada bapak surohman, kaur keuangan ditugaskan kepada bapak 

                                                           
6 Profil Desa Wayharu, dicatat Tanggal 05  November 2017.   
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iskandar hakim, dan kaur perencanaan dipercayakan kepada bapak rudiansyah. Dan 

kasi pemerintahan ditugaskan kepada bapak Margono, kasi pemberdayaan ditugaskan 

kepada bapak Ali Rohim, dan kasi pembangunan ditugaskan kepada bapak Nyoman 

parno. 

Gambar 1 

Struktur kepengurusan Desa Way Haru 

 

       Wilayah Desa Way Haru dibagi menjadi 13 dusun yang masing-masing dipimpin 

oleh pemangku I Desa Way Haru induk yakni bapak Hilman, pemangku II desa way 

kandis oleh bapak Nasman Sidik, pemangku III desa waybatu oleh bapak Herca Etra 

Kenedi, pemangku IV desa atakh sikuk oleh bapak Ketut Taniade, pemangku V desa 

way batang oleh bapak Made Eka Adi Diana, pemangku VI desa way napal oleh 

bapak Suntama, pemangku VII desa kappung bakhu oleh bapak Tasroni, pemangku 

VIII desa way nebak oleh bapak M.Rofe’I, pemangku IX desa umbul sukun oleh 
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bapak Nursahid, pemangku X desa way pengekahan oleh bapak Zayadi, pemangku 

XI desa way titijati oleh bapak Abdilah, pemangku XII desa way binjay oleh bapak 

Engkat, dan pemangku XIII desa suka maju oleh bapak Adek Juhendi.
 7
 

Tabel 1 

Jumlah Dusun di Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunat Belimbing 

Kabupaten Pesisir Barat 

No Pekon/Desa Jumlah Pemangku Jumlah Dusun 

1 Way Haru 13 

 

1. Way Haru Induk 

2. Way Kandis 

3. Way Batu 

4. Atakh Sikuk 

5. Way Batang 

6. Way Napal 

7. Kappung Bakhu 

8. Way Nebak 

9. Umbul Sukun 

10. Way Pengekahan 

11. Way Titijati 

12. Way Binjay 

13. Suka Maju 

2 Waytiyas 4 1. Siring Batu 

2.Waytiyas 

3. Gunung Batu 

4. Suka Jaya 

3 Siring Gading 4 1. Siring Gading 

2. Talang Gisting  

3. Menanga Jaya 

Jumlah 21  

Sumber: Profil Desa Way Haru 2017 

4. Demografis Desa Way Haru 

Penduduk wilayah Way Haru Kecamatan Bangkunat Belimbing Kabupaten Pesisir 

Barat terdiri dari penduduk asli (Lampung) dan penduduk pendatang dari luar daerah 

seperti Jawa, Sunda, Bali dan Semendo. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Monografi di Pekon/Desa Way Haru Kecamatan Bangkunat Belimbing Kabupaten 

                                                           
7 Profil Desa Wayharu, dicatat Tanggal 05  November 2017.   
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Pesisir Barat, jumlah pennduduk Pekon/Desa Way Haru Tahun 2017 yaitu 1712 jiwa 

dengan tingkat kepadatan/Km2 adalah 155.
 8

 

a. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Desa Way Haru memiliki 2 jenis kelamin yaitu kelamin laki-laki dan jenis 

kelamin perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 445 KK. 

Tabel 2 

Jumlah penduduk Desa Way Haru berdasarkan jenis kelamin. 

a. Jumlah laki-laki                935 orang 

b. Jumlah perempuan               777 orang 

c. Jumlah total (a+b)               1712 orang  

Sumber: profil Desa Way Haru 2017, dicatat tanggal 05 November 2017 

b. Jumlah penduduk berdasarkan usia 

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa Way Haru kecamatan bangkunat 

belimbing kabupaten pesisir barat memiliki penduduk yang berusia mulai dari 0-

12 bulan sampai dengan usia di atas 75 tahun      

Tabel 3 

Jumlah penduduk berdasarkan usia 
Usia (tahun) Laki-laki (orang) Perempuan (orang) 

0-5 tahun 66 52 

6-10 tahun 109 73 

11-15 tahun 168 65 

16-20 tahun 69 53 

21-30 tahun 103 78 

31-40 tahun 87 114 

41-50 tahun 95 108 

51-60 tahun 95 104 

61-70 tahun 90 92 

> 70 tahun 53 38 

Jumlah 935 777 

Sumber: profil Desa Way Haru 2017, dicatat tanggal 05 November 2017 

                                                           
8 Profil Desa Wayharu, dicatat Tanggal 05  November 2017.   
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       c. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

             Berdasarkan mata pencaharian, sebagian besar penduduk di Pekon/Desa 

Way Haru adalah petani, terutama petani kebun/ladang dan sawah. Selain itu 

ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, dan nelayan. 

             Kebun atau ladang masyarakat Desa Way Haru merupakan kebun 

campuran tanaman kopi dana lada. Lahan kebun yang dimiliki oleh masyarakat 

Way Haru rata-rata cukup luas yakni berkisar antara 2-3 ha. Pada awalnya 

pemilikan lahan turun temurun. Setelah masyarakat pendatang mulai masuk, 

mereka mendapatkan lahan dengan izin membuka lahan tebang tebas dari 

Peratin. Izin tebas tebang ini diberikan oleh Peratin dengan luas lahan 2,4 ha 

untuk masing-masing orang. Setelah tebas tebang dan pengolahan lahan yang 

dilakukan, selanjutnya kepemilikan lahan diperjelas dengan surat keterangan 

tanah yang diberikan Peratin untuk mengesahkan bahwa lahan tersebut 

menjadi hak milik orang tersebut.
 9

 

              Sedangkan hasil hutan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

adalah getah damar. Damar merupakan komoditas yang menjadi unggulan 

Kabupaten Pesisir Barat hingga dikenal ke Dunia Internasional adalah damar 

mata kucing (Shorea Javanica) dengan areal luas tanaman seluas 17.500 ha 

dengan produksi 5000 ton/tahun, di mana hampir 80% damar mata kucing 

Indonesia berasal dari Pesisir Barat, karena merupakan damar terbaik di Dunia 

dan digunakan sebagai stabilizer pada industry cat, tinta, pharmasi, dan 

                                                           
9 Profil Desa Wayharu, dicatat Tanggal 05  November 2017.   
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kosmetik. Adapun Negara tujuan ekspor damar mata kucing meliputi: India, 

Jerman, Philipina, Prancis, Belgia, Uni Emirat, Arab (UEA), Bangladesh, 

Pakistan dan Italia. 

             Selain itu ada juga masyarakat Desa Way Haru yang bermata 

pencaharian sebagai nelayan, hal ini berkaitan dengan letak Desa Way Haru 

yang berada di Pesisir. Adapun hasil tangkapannya seperti udang lobster dan 

ikan laut. Ikan yang paling dikenal oleh masyarakat Desa Way Haru adalah 

ikan kakap atau yang sering disebut dengan iwa simba. 

 

d. Pendidikan 

           Pendidikan di Desa Way Haru bisa dikatakan masih jauh dari harapan, 

hal ini dapat dilihat dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di di Desa 

Way Haru baik itu negeri ataupun swasta mulai dari SD/MI, SMP/MTS, dan 

SMA. 

Tabel 4 

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Negeri/Swasta di Desa  

Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Belimbing  

Kabupaten Pesisir Barat 

 

No Tingkat Sekolah Guru Murid 

1 SD 4 30 900 

2 MI 1 10 100 

3 SMP 1 15 120 

4 MTS 1 15 130 

5 SMA 1 10 60 

Jumlah 8 80 1310 

          Sumber: profil Desa Way Haru 2017, dicatat tanggal 05 November 2017 
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          Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa pendidikan yang ada di Desa Way 

Haru masih sangat jauh tertinggal. Hal ini bisa dilihat dari jumlah sekolah dan 

murid baik pendidikan negeri maupun swasta. Selain itu juga bisa dilihat dari 

tenaga pengajar yang masih sangat minim dan terbatas.   

 

6. Sosial keagamaan   

           Sebagian penduduk Desa Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing 

Kabupaten Pesisir Barat 90% beragama Islam dan 10% sisanya merata sebagai 

pemeluk agama Kristen, Hindhu, Budha, dan penganut aliran kepercayaan. 

Kuatnya agama Islam di Desa Way Haru dipengaruhi juga oleh kuatnya nuansa 

Islam dalam adat istiadat dan seni yang ada disana.  

            Kuatnya agama Islam di Desa Way Haru Kecamatan Bengkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat bukan berarti masyarakat Desa Way Haru 

tidak bisa menerima masyarakat yang berasal dari agama lain. Di Desa Way 

Haru banyak sekali pendatang-pendatang yang tentunya memiliki kebudayaan 

dan kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat asli Desa Way Haru.  

  

B. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Gambaran Besaran Alokasi Dana Desa 

Analisis pengelolaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan ADD di Desa Way Haru dalam prespektif pemberdayaan masyarakat. 

Pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan ekonomi ke pemberdayaan 

masyarakat mengharuskan pengelolaan keuangan desa lebih diarahkan kepada 
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pemberdayaan potensi yang dimiliki masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya pengelolaan ADD lebih difokuskan kepada 

pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraannya. 

Desa Way Haru merupakan desa yang memiliki pendapatan ADD terbesar ke dua 

di Kecamatan Bangkunat Belimbing yakni sebesar Rp. 349.472.000,00 berdasarkan 

Keputusan Bupati Nomor 412.4/313 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) 

yang Diterima oleh Desa di Kabupaten Pesisir Barat Tahun anggaran 2017. 

Sedangkan dilihat dari tingkat kemiskinan di Kecamatan Bangkunat Belimbing Desa 

Way Haru merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi 

sebanyak 472 RTS-PM pemenerima beras miskin, sehingga sudah selayaknya ketika 

Desa Way Haru mendapatkan ADD yang tinggi dibanding desa lainnya, karena salah 

satu kriteria pembagian ADD dilihat dari tingkat kemiskinan Desa. 

Perolehan ADD yang tinggi di Desa Way Haru harusnya mampu dikelola dengan 

baik oleh pemerintah desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Way Haru itu sendiri. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah 

dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk dikembangkan 

menjadi lebih baik, agar masyarakat bisa mandiri dan mampu menciptakan 

kesejahterannya secara mandiri pula. 

Dalam rangka pengoptimalan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat 

haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya baik dalam tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Pelibatan partisipasi 
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masyarakat dalam setiap tahap tersebut bertujuan agar masyarakat paham dengan apa 

yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka lalukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan. 

 

2. Pengelolaan Dana Desa 

Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan 

masyarakat dilihat dari empat tahapan pengelolaan yakni perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengarahan atau penggerakan (actuating), dan 

pengawasan (controlling), sehingga akan tampak sejauh mana pengelolaan ADD 

dalam pemberdayaan masyarakat dii Desa Way Haru 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya terdapat ADD di Desa 

Way Haru sendiri melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh melalui rapat yang 

dilaksanakan pada tingkat RT dan RW, dimana masyarakat sering menyebutnya 

rembug/rapat lingkungan. Hal yang dibahas di dalam rapat lingkungan yang 

dilakukan di Balai Desa Tanggal 11 November 2017 meliputi permasalahan di tingkat 

lingkungan RT dan RW saja, salah satu contohnya adalah adanya gorong-gorong 

kerusakan atau selokan yang tersumbat di lingkungan RT. Pada tahap perencaan 

masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya 

usulan masalah dan solusi tersebut dibawa oleh perwakilan RT/RW ke tingkat 

Musyawarah Desa. Rapat dihadri oleh perangkat desa, kepala lingkungan dan ketua-

ketua RT. 
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Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Way Haru hanya 

diikuti oleh perangkat Desa dan orang-orang tertentu yang memperoleh undangan 

rapat, sedangkan bagi masyarakat umum tidak ada undangan terbuka. Tidak adanya 

undangan terbuka ini menyebabkan masyarakat umum cenderung tidak mengetahui 

kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun yang akan 

berjalan. Tidak adanya kesempatan mayarakat umum dalam menghadiri 

Musrenbangdes secara langsung tanpa undangan menyebabkan masyarakat tidak 

mengetahui kegiatan apa saja yang akan didanai oleh ADD. Hal tersebut berimplikasi 

pada pola pikir mayarakat yang hanya tau desa mendapatkan uang banyak sedangkan 

sumber uang dan kegunaan uang masyarakat cenderung tidak mengetahuinya 

Tahun 2017 sendiri perencanaan penggunaan ADD di Desa Way Haru masih 

terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan jalan desa, 

jembatan kecil dan puskesdes. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat belum 

tersentuh di dalam RPD ADD Desa Way Haru di tahun 2017 ini. Fokus pemerintah 

desa yang masih dalam tahap pembangunan dan tidak begitu memperhatikan 

pemberdayaan masyarakat dalam tahap perencanaan menyebabkan sejauh ini 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Way Haru belum memperlihatkan hasil 

yang signifikan. 

Pemberdayaan masyarakat di dalam tahap perencanaan sejauh ini dapat dilihat 

dalam dua (2) sudut pandang yakni yang pertama pemerintah desa dalam tahap 

perencaaan pengelolaan keuangan memberdayakan masyarakat dengan mengajak 

masyarakat berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan 
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keuangan desa yang di dalamnya terdapat ADD; yang kedua perencanaan 

pengelolaan ADD di Desa Way Haru sejauh ini belum mengorganisir kegiatan 

pemberdayaan masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Mewujudkan pengelolaan ADD yang efektif dan efisien harus memperhatikan 

kegiatan pengorganisasian, agar dalam pelaksanaan penggunaan ADD tepat sesuai 

yang telah direncanakan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. 

Kegiatan pengorganisasian ADD di Desa Way Haru sejauh ini untuk pelibatan 

partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong masih terbuka lebar. Tidak ada 

batasan dari Pemerintah Desa Way Haru untuk suka rela terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan ADD. Bahkan Pemerintah Desa Way Haru sejauh ini sangat mendorong dan 

mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD tersebut. 

Pengorganisasian antara Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat untuk 

ikut aktif dalam pelaksanaan ADD sejauh ini dilakukan dengan mengajak masyarakat 

melalui RT/RW dan melalui acara-acara resmi, seperti rapat desa dan pengajian. 

Di lain sisi pengorganisasian dalam lingkup Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) masih belum 

sepenuhnya sempurna. Kurangnya komunikasi antara perangkat desa terkait 

menyebabkan pengelolaan ADD atau Keuangan Desa cenderung terhambat. Salah 

satu contoh kasus adalah koordinasi Dokumen RPD ADD 2017, dimana seharusnya 

dokumen tersebut terdistribusi dengan baik kepada seluruh perangkat yang 

berkepentingan namun faktanya dokumen RPD ADD 2017 belum terdistribusi 
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dengan baik. Bendahara Desa selaku pemegang keuangan desa yang harusnya 

memegang RPD ADD untuk pedoman pendapatan dan pengeluaran dana, sejauh ini 

belum menerima dokumen tersebut. Faktanya dokumen tersebut masih berada di 

Sekretaris Desa yang bertindak selaku koordinator pengelolaan ADD. Seharusnya 

untuk mempermudah pengelolaan ADD, pendistribusian RPD harus diketahui oleh 

seluruh bagian PTPKD dan TPK. Kurangnya komunikasi antar perangkat daerah 

menyebabkan dampak pada kegiatan LPJ yang mengalami kesulitan. 

Kegiatan pengorganisasian sendiri membutuhkan koordinasi yang baik antar 

setiap elemen di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat dalam tahap pengorganisasian 

pengelolaan ADD masih dalam bentuk sukarela dan terbuka bagi masyarakat yang 

mau berpartisipasi dari pihak Pemerintah Desa Way Haru sangat mendukung hal 

tersebut. Sedangkan dalam tingkat pengkoordinasian pengelolaan ADD di lingkup 

perangkat desa pengelola sendiri masih terdapat hambatan komunikasi dan koordinasi 

sehingga berdampak pada terhambatnya kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) penggunaan ADD. 

Tahap pengorganisasian tidak hanya dilihat dari antar pengorganisasian antar 

perangkat desa namun juga dilihat dari pengorganisasian antar pemerintah dengan 

masyarakat. Sejauh ini pengorganisasian antar masyarakat sudah berjalan baik. 

Pengorganisasian tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan RT/RW yang 

merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan 

RT/RW secara hierarki sendiri merupakan pembantu tugas dari pelayanan kepada 

masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingg dalam tahap 
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pengorganisasian ini peran RT/Rw menjadi penting sebagai penjembatan atau 

kepanjangan tangan dari pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Peranan 

penting RT/RW tersebut sejauh ini dalam tahap pengorganisasi ADD di Desa Way 

Haru telah berjalan dengan baik rapat lingkungan atau rapat RT/RW. 

Melihat hal tersebut dalam tahap pengorganisasian pengelolaan ADD dalam 

pemberdayaan masyarakat masih dalam proses understanding. Adanya kendala 

miskomunikasi dalam proses understanding (pemahaman) tugas pokok dan fungsi 

perangkat daerah tersebut masih kurang, sehingga untuk melangkah ke proses 

harnessing dan using masih perlu perbaikan. Hal yang bisa dikatakan penting dalam 

tahap pengorganisasian ini adalah lebih kepada penanaman pemahaman perangkat 

daerah terkait, agar tidak terjadi miskomunikasi antar perangkat desa, sehingga 

pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat akan lebih maksimal. 

 

c. Pengarahan atau penggerakan (actuating) 

Kepala Desa Way Haru sendiri sejauh ini telah memberikan pengarahan dalam 

setiap pelaksanaan pengelooan ADD dengan cukup baik. Pembimbingan yang 

dilakukan kepada masyarakat dilakukan dengan baik. Sejauh ini kepala desa 

memberikan pengarahan dalam pelaksanaan ADD melalui RT dan RW serta forum-

forum yang dihadiri masyarakat secara langsung. Kepala Desa selalu memberikan 

pemahaman tentang pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun pengarahan yang 

diberikan tersebut masih belum dapat dikatakan efektif, sebab masih terdapat 

masyarakat umum yang tidak mengerti tentang pengelolaan kuangan desa khususnya 
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ADD. Masyarakat yang mayoritas bukan perangkat desa masih belum paham dan 

mengerti tentang Keuangan Desa dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh 

desa. Masyarakat hanya tahu ketika pelaksanaan dan membantu dengan sumbangan 

tenaga jika diperlukan tanpa mengetahui sumber pendanaan dari mana. Hal tersebut 

bukan sepenuhnya terjadi karena pengarahan dari kepala desa yang kurang maksimal 

melainkan juga dari sisi SDM masyarakat yang pengetahunnya terbatas, sehingga 

dalam memahami tentang keuangan desa juga kurang. 

Selain menggunakan cara memberikan pengarahan secara langsung, Kepala Desa 

Way Haru juga berusaha menarik simpati dari masyarakat agar masyarakat menjadi 

tertarik untuk peduli terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Upaya 

yang telah dilakukan sejauh ini adalah dengan menjadi suri tauladan yang bagi 

masyarakat dan bekerja ikhlas, adil, dan tanpa pamrih. Pemerintah berharap dalam 

pengarahan kepada masyarakat melalui menarik simpati masyarakat dapat membuat 

masyarakat tertarik untuk peduli terhadap pengelolaan Keuangan Desa, sehingga 

pengelolaan keuangan desa khususnya ADD dapat dijalankan dengan benar dan tepat 

sasaran. 

Pengarahan terhadap masyarakat Desa Way Haru sendiri sejauh ini masih dalam 

bentuk menarik simpati masyarakat, sedangkan pengerahan untuk memberdayakan 

masyarakat sendiri masih sebatas memberdayakan tenaga fisik dari masyarakat 

misalnya melalui gotong royong dalam proses pembangunan infrasrtuktur fisik. 

Pengarahan yang dilakukan belum mencapai pengarahan untuk memberdayakan 

potensi sumber daya alam dan kemampuan lain yang dimiliki masyarakat. 
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d. Pengawasan (controlling). 

Tahap pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Way Haru 

sejauh ini telah memberikan ruang terbuka pada masyarakat untuk bisa 

menyampaikan keluhan atau komplain. Contohnya pada tahap pembangunan 

pembangunan jalan desa, jembatan kecil dan puskesdes masyarakat bisa 

menyampaikan keluhan pada bahan baku tulisan gapura yang dirasa kurang tepat 

langsung kepada pemerintah. Keterbukaan kesempatan yang diberikan kepada 

masyarakat merupakan cerminan Pemerintah Desa Way Haru memberdayakan 

masyarakat desanya dalam tahap pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan ADD. 

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi ujung tombak 

agar pelaksanaan penggunaan ADD tepat sesuai dengan perencanaan yang telah di 

tetapkan. 

Pengawasan ADD juga dilakukan oleh pihak Inspektorat, Dinpermades, 

Pemerintah Kecamatan, Bappeda, dan Setda yang melakukan pengawasan melalui 

monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan. Monitoring dan evaluasi dari dinas 

terkait dilakukan secara periodik. Dalam melakukan pengawasan dinas terkait melihat 

dua aspek yakni bukti fisik di lapangan dan laporan. Untuk pengecekan laporan 

sendiri seharunya dinas terkait dalam pengecekan sudah dipermudah dengan 

menggunakan aplikasi Siekudes, namun sejauh ini dinas terkait sendiri masih belum 

sepenuhnya paham akan penggunakan aplikasi siekudes tersebut sedangkan pihak 

desa dituntut untuk bisa. 
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Faktor penghambat yang muncul pada tahap pelaporan selain dari kurangnya 

koordinasi antara perangkat pengelola dalam pendistribusian RPD, juga disebabkan 

karena sulitnya pengumpulan bukti dukung laporan. Bukti dukung berupa foto-foto 

kegiatan yang harus dilampirkan menjadi kendala karena kurang koordinasi dalam 

pengumpulannya. 

Melihat dari sudut pemberian laporan penggunaan ADD sejauh ini masyarakat 

belum sepenuhnya dilibatkan, masyarakat umum masih awam tentang pelaporan 

ADD dan Keuangan Desa lainnya. Hal tersebut terjadi karena pelaporan ADD belum 

terubuka penuh kepada masyarakat. Pelaporan dalam bentuk banner dan infografis 

yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat belum terpasang dengan baik, 

selain itu info laporan penggunaan keuangan desa juga diberikan hanya kepada 

perangkat desa, masyarakat umum hanya mendapatkan laporan dari RT/RW ketika 

disampaikan, jika tidak masyarakat juga tidak tahu menahu doal pelaporan keuangan. 

Pemberdayaan masyarakat desa Way Haru dalam tahap pengawasan pengelolaan 

ADD faktanya dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Disatu sisi 

masyarakat diberdayakan untuk aktif mengawasi dan diberikan kebebasan untuk 

melakukan komplain atau menyampaikan keluhan. Namun dilain sisi pengawasan 

dari segi pelaporan penggunaan ADD masyarakat masih kesulitan akses, karena 

informasi dalam bentuk banner dan infografis yang belum terpasang, informasi 

laporan penggunaan ADD dan keuangan desa lainnya hanya diberikan melalui RT 

dan RW, tidak ada pelaporan langsung kepada masyarakat. 
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Melihat hal tersebut tahap pengawasan dilihat dari proses pemberdayaan telah 

mencapai proses using (penggunaan). Namun meskipun telah sampai proses using 

(penggunaan) tahap pengawasan ini harus terus dikembangkan. Tidak hanya 

pengawasan secara langsung namun juga dapat dilakukan melalui tahap pengawasan 

dari sisi pelaporan, yang sejauh ini belum maksimal diterapkan di dalam masyarakat. 

Hal tersebut dilihat dari, pelaporan penggunaan ADD yang belum benar-benar 

terbuka kepada masyarakat. Banner laporan yang belum terpasang dengan baik, dan 

tidak adanya laporan langsung kepada masyarakat baik dalam bentuk selebaran mau 

pun yang lain, mengindikasi harus dikembangnya tahap pengawasan pengelolaan 

ADD tersebut.  

 

3. Program Kegiatan 

Pengendalian keuangan pemerintah desa Way Haru sendiri mengacu pada 

penggunaan anggaran keuangan tahun sebelumnya atau bisa disebut APBDes, yang 

bertujuan untuk keefesiensinya pelaksanaan program pada tahun berikutnya, berikut 

ini pengendalian keuangan yang bisa dijadikan referensi untuk penganggaran tahun 

2017 (Lampiran 1).  

Pada hasil evaluasi realisasi di atas dapat disimpulkan bahwa target capaian 

pemanfaatan anggaran sudah terealisasikan dengan baik dari ADD maupun hasil dari 

pendapatan asli desa itu sendiri. Dengan hasil ini maka akan dijadikan acuan 

pemerintah untuk membuat rencana kerja  pembangunan  desa  pada  tahun  2018 

agar  bisa  terlaksana  dengan  baik  dan  benar. Adapun yang lainnya pengendalian 
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keuangan Pemerintah Desa Way Haru mengacu pada identifikasi masalah yang 

berdasarkan RPJM Desa, seperti; 

a. Prioritas pembangunan 

Prioritas pembangunan masih dititik beratkan pada bidang fisik atau infrastruktur 

desa, sehingga program yang lain seperti kesehatan, sosial budaya dan pendidikan 

belum terlaksana secara maksimal. Solusi yang dilaksankan oleh pemerintah desa 

yaitu pelaksanaan program - progrm tersebut secara swadaya oleh masyarakat. 

b. Pendanaan pembangunan yang terbatas 

Pendanaan pada Pemerintah Desa Way Haru terasa pada sektor fisik atau 

pembangunan infrastruktur, maka solusi yang ditempuh adalah memprioritaskan 

infrastruktur atau pembangunan fisik yang lebih penting dan mendesak, 

pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan, aktif  mengusulkan  pendanaan  

melalui  APBD  Kabupaten,  APBD  Proponsi maupun APBN serta memberi 

kesempatan seluas-luasnya kepada pihak lain dan masyarakat secara swadaya untuk 

adil dalam pendanaan. 

 

4. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam aspek pemberdayaan 

masyarakat, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa khususnya ADD masyarakat 

harusnya ikut aktif dalam setiap tahapnya baik dari tahap perncanaan, pelaksanaan, 

hingga pengawasan dan pelaporan. 
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Terkait partisipasi masyarakat di Desa Way Haru pada tahap perencanaan belum 

sepenuhnya terbuka. Masyarakat bebas memberikan aspirasinya melalu Rapat 

Lingkungan di tingkat RT dan RW, namun ketika sudah memasukai rapat 

Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masyarakat belum diberikan 

kesempatan untuk bisa datang ke musyawarah tersebut, karena sejauh ini anggota 

rapat berasal dari perwakilan masyarakat dan belum ada kesempatan bagi masyarakat 

umum untuk bisa hadir dan berpartisipasi. 

Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan masyarakat telah dikerahkan untuk bisa 

membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya pelaksanaan penggunaan 

ADD untuk pembangunan fisik. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan dengan melakukan gotong royong dengan sukarela. Dalam tahap 

pelaksanana partisipasi mayarakat memang sudah sangat terbuka, hal tersebut juga 

didorong oleh upaya pengarahan yang diberikan oleh kepala kepada masyarakat 

dalam tahap pelaksanaan tersebut. 

Selanjutnya, pada tahap pengawasan masyarakat memang diberikan hak untuk 

bersuara menyampaikan keluhan dan komplain pada pelaksanaan yang tidak sesuai, 

dengan kata lain masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung, sehingga 

masyarakat juga bebas untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Namun untuk 

pelaporan penggunaan ADD yang merupakan bagian pengawasan penggunaan ADD, 

partisipasi masyarakat cenderung kurang karena masyarakat tidak diberikan laporan 

secara langsung. Banner laporan yang ditujukan untuk memberikan keterbukaan 

kepada masyarakat di Desa Way Haru sendiri sudah dibuat namun belum terpasang 
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dengan baik. Sedangkan untuk pelaporan penggunaan keuangan desa dalam bentuk 

pemberian fotokopi LPJ kepada masyarakat masih belum ada, yang ada hanya tingkat 

perangkat RT dan RW saja. 

 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Program Anggaran Dana Desa 
 

Pengelolaan ADD dan Keuangan Desa yang lainnya selalui faktor-faktor yang 

memiliki peranan dalam mendorong dan menghambat keberhasilan pengelolaannya. 

Faktor yang mendorong keberhasilan tersebut meliputi:  

a. Usaha pemimpin desa menjadi suri tauladan.  

b. Adanya tenaga pembantu keuangan dalam penginputan ke Siekudes.  

c. Peraturan pengelolaan ADD sudah jelas dalam bentuk Juknis.  

d. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.  

e. Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan secara langsung.  

f. Budaya gotong royong yang masih dilestarikan 

Faktor penghambat pengelolaan ADD di Desa Way Haru meliputi:  

a. Penggerakan yang dilakukan pemimpin masih belum meningkatkan pemahaman 

masyarakat. 

b. Keterbatasan usia dan kemampuan teknologi dari Bendahara pengelola keuangan.  

c. Kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data dukung untuk pelaporan 

kegiatan.  
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d. Teknologi Sistem Keuangan Desa (Siekudes) yang masih berupa aplikasi, dan 

sistemnya yang belum sempurna (data base belum berkesinambungan, rekap 

masih berdasarkan tanggal)  

e. Belum ada pelaporan langsung kepada masyarakat.  

f. Prioritas keuangan masih untuk pembangunan fisik 

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus 

mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa  yang  sebagaimana  tertuang  

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  

Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Keuangan  Desa  dikelola  

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan  dengan  tertib  

dan  disiplin anggaran”. 

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa 

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan 

dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan 

potensi desa. 

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat. 
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Berhubung dengan hal di atas maka yang menjadi tolak ukur dalam 

pemberdayaan masyarakat tehadap Alokasi Dana Desa (ADD) yakni  salah  satunya  

transparansi, yang dimaksud dengan trasnparansi adalah adanya keterbukaan  

informasi dari  pihak  pemerintah desa terhadap masyarakat guna mengetahui seluruh 

proses kegiatan yang berlangsung. Dengan adanya informasi yang secara terbuka 

maka memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri.Transparansi dapat 

memberikan informasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan 

masyarakat   yang   secara   terbuka   dan   jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada regulasi yang dibuat oleh 

pemerintah.
 10

 

Kemudian dalam pemberdayaan masyarakat  terhadap  pemanfaatan  Alokasi 

Dana Desa  (ADD) salah faktor yang  tidak kalah penting adalah akuntabilitas. Dalam 

artian bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk 

keharusan oleh pemerintah desa selaku administrasi pembangunan sekaligus 

pengelolah keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau 

kelompok sasaran.Tujuan dari prinsip akuntabilitas adalah menjaga ketidak jelasan 

mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk pemberdayaan 

masyarakat. Kenapa demikian karena untuk memenuhi kepuasan masyarakat maka 

diperlukan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, 

                                                           
10 Wawancara Kepala Desa Wayharu, 05 November 2017.  
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menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawab kepada kelompok sasaran yakni masyarakat. 

Hal yang berikut adalah prinsip partisipatif yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap  pemanfaatan  Alokasi 

Dana Desa (ADD). Arti dari prinsip partisipasi adalah   masyarakat   ikut   mengambil   

bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan dan makna dari partisipasi adalah 

bukan hanya ikut serta   dalam   kegiatan   tetapi   terlibat   dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, hingga pada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan yang 

dilaksanakan sebagai  bentuk  implementasi  Alokasi  Dana Desa (ADD) yang telah 

di terima.Tujuan dari partisipatif adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap 

pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian 

juga dengan adanya keterlibatan masyarakat maka dapat mempengaruhi dan 

menentukan kebijakan dan terlibat aktif dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa 

(ADD). Serta bagaiamana   masyarakat   mau   dan   mampu terlibat untuk mengawasi 

pelaksanaan program sebagai   realisasi   dari   Alokasi   Dana   Desa (ADD) yang 

diterima.
 11

 

Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa 

harus memperhatikan prinsip transparansi. Berdasarkan dengan hasil penelitian 

bahwa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  

                                                           
11 Wawancara Kepala Desa Wayharu, 05 November 2017.  
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(ADD)  di Desa Way Haru belum sesuai dengan harapan masyarakat. Karena realitas 

yang terjadi pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai   

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang orientasinya untuk pemberdayaan 

masyarakat. Ini disebabkan karena pemerintah desa sebagai pengelola administrasi 

pembangunan belum begitu paham tentang asas pengelolaan keuangan desa 

sebagaiamana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  salah satunya asas transparansi. Dengan 

demikian prinsip  transparan  dalam  pemberdayaan terhadap pemanfaatan Alokasi 

Dana Desa (ADD)  di  Desa  Way Haru  belum terlaksana dengan baik.
 12

 

Begitu juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana 

Desa (ADD) pemerintah desa perlu mempertanggungjawabkan mengenai dengan 

realisasi program dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan hasil penelitian 

dilapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Way Haru bahwa masyarakat tidak mengetahui seberapa besar 

anggaran yang diterimah oleh desa, serta hasil yang dicapai dalam  pengguanaan 

Alokasi Dana  Desa (ADD). Sehingga salah satu informan mengatakan  sebenarnya  

mekanisme pengelolaan serta   pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu di 

laporkan kepada masyarakat pada umumnya. Dan selanjutnya ia mengatakan karena 

pemerintah tidak pernah melakukan  pertanggung  jawaban  setiap program yang 

sudah direalisasikan terhadap pemerintah kabupaten maupun masyarakat, sehingga 

                                                           
12 Wawancara Kepala Desa Wayharu, 05 November 2017.  



69 

 

 

pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pernah diberhentikan Alokasi Dana Desa (ADD) 

khususnya di Desa Way Haru. 

Kemudian juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap  pemanfaatan  Alokasi 

Dana Desa (ADD) pemerintah desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat guna 

mengetahui tentang keluhan atau kebutuhan yang akan dibuat dalam bentuk program 

dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun kenyataan dilapangan bahwa 

program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Way Haru merupakan hasil 

keputusan dari pemerintah desa, sehingga masyarakat hanya menerima dan 

melaksanakan program-program yang sudah diputuskan. Program-program 

pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  

program fisik  yakni,  pembuatan  jalan  setapak, pembelian   lahan   pertanian, dan 

pembuatan MCK sebanyak 5 unit, tetapi ini tidak semuanya direalisasikan. Kenapa 

demikian karena menurut informan penelitian banyak masyarakat yang tidak sepakat 

dengan program yang diputuskan oleh pemerintah desa dengan tidak melibatkan 

partisipasi masyarakat dan pada akhirnya dalam pelaksanaan kegiatan keterlibatan 

masyarakat semakin berkurang. 

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah diperuntukan untuk membiayai 

program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan 

pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 

meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 

meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, 
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pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan 

potensi desa, serta meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan 

kesempatan berusaha bagi masyarakat. 
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BAB IV 

UPAYA LEMBAGA ANGGARAN DANA DESA DAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN DANA  

DESA DI DESA WAY HARU 

 

 

A. Pelaksanaan Program Kerja ADD dalam Partisipasi Masyarakat di Desa 

Way Haru Kecamatan Bangkunat Belimbing 

 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat 

pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan disetiap program, namun masyarakat juga dilibatkan dalam 

mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa adanya 

partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan 

terlaksana dengan baik. Apapun bentuk partisipasinya, partisipasi bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam 

pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan  

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Tingkat partisipasi 

masyarakat pada umumnya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang dengan 

sadar dan suka rela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk mulai dari perencanaan 

hingga keikusertaan dalam berbagai hal yang ada di desa. Bentuk sumbangsih 

masyarakat bukan hanya berupa tenaga melainkan juga bisa buah fikiran. 
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Keterlibatan masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu kunci penting dalam 

keberhasilan pembangunan. 

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Way Haru 

dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah satunya adalah ikut 

dalam kegiatan perencanaan yang meliputi musyawarah perencanaan pembangunan 

ditingkat kampung dan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa.  

Proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Way Haru 

dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan 

ditingkat kampung kemudian musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa. 

Musrenbangdus merupakan musyawarah yang dilakukan ditingkat kampung yang 

dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat wilayah kampung. Dalam musyawarah 

tersebut masyarakat akan membahas berbagai bidang dan sektor di masing-masing 

kampung untuk menemukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil program 

yang dirumuskan dalam Musrenbangdus tersebut akan di bahas pada Musrenbangdes 

untuk diprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat 

sesuai dengan anggaran yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dian Setiawan 

selaku Peratin Desa Way Haru menyakan bahwa: 

“Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan, ya kita mengadakan 

musrenbang. Dimulai dari Musrenbang ditingkat kampung kemudian musrenbang 

ditingkat desa. Itu kan masyarakat kita undang. Jadi disitulah partisipasinya, 

mengajukan usulan, memberikan pendapat. Kemudian usulan itu dirangkum dan 

nantinya ditetapkan menjadi RKPDes dan APBDes. Nah di desa itu kan tidak 

semua usulan masyarakat dapat terealisasi. Nanti kita ambil skala prioritas.”
1
 

                                                           
1 Hasil wawancara dengan Bapak Dian Setiawan selaku Peratin Desa Way Haru, Tanggal 05 

November 2017. 
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Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa bentuk 

partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di Desa Way Haru adalah ikutserta 

merumuskan program serta memberikan ide, pendapat dan buah fikiran pada 

musyawarah yang sedang berlangsung. Sehingga dalam musyawarah tersebut dapat 

menghasilkan output perencanaan program desa yang baik dan sesuai dengan 

kebutuhan desa dan masyarakat itu sendiri. 

Selanjutnya dijelaskan oleh Peratin Desa Way Haru, partisipasi masyarakat dalam 

merumuskan program kerja pada tahun 2017 hanya didominasi pada bidang 

pelaksanaan pembangunan. Hal ini menurut penjelasannya, dilaksanakan sesuai 

dengan apa yang diinstruksikan oleh Bupati Pesisir Barat bahwa dana desa anggaran 

tahun 2017 wajib digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan, baik 

pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. 

Dana program pembangunan tersebut menurut apa yang disampaikan Peratin 

Desa Way Haru, bersumber dari Dana Desa (DD) yang diterima setiap tahun dalam 2 

(dua) tahap pencairan. Tahap pertama akan diterima Pemerintah Desa Way Haru pada 

bulan Juni sebesar Rp. 629,425,800 atau 60% dari jumlah keseluruhan yang diterima, 

kemudian pada tahap kedua diterima pada bulan Oktober sebesar Rp. 419,617,200 

atau 40%. 

Terkait perencanaan program kerja tersebut menurut Kaur Keuangan Desa Way 

Haru, partisipasi masyarakat dalam tahap ini sudah dilakukan dengan baik. Menurut 

penjelasannya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat 

dalam Musrenbangdes yang mencapai 80% dari semua masyarakat yang di undang. 



74 

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak M.Zamman selaku Tokoh Masyarakat 

Desa Way Haru menyatakan  bahwa: 

“Partisipasi masyarakat dalam perencanan sudah bagus, karena semua yang 

dikucurkan baik mulai dari perencanaan warga sendiri sampai teknis pelaksanaan 

tetap gak pernah ada kendala. Artinya masyarakat sangat antusias, karena itu kita 

yang butuh.”
 2

 

 

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan  

Pelaksanaan pembangunan merupakan implementasi dari setiap rangkaian terkait 

perencanaan program yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes. Ketika dokumen 

RPJMDes dan RKPDes selesai, maka setiap desa harus memiliki APBDes, 

selanjutnya setelah APBDes disahkan maka pelaksanaan pembangunan desa akan 

melewati beberapa tahap pelaksanaan yaitu: (1) Penyusunan RAB; (2) Pengadaan 

Barang dan Jasa; (3) Pengajuan SPP; (4) Pembayaran; dan (5) Pengerjaan Buku Kas 

Pembantu Kegiatan. 

Tahapan pelaksanaan program pembangunan diawali dengan penyusunan RAB. 

Sebelum penyusunan RAB perlu dipastikan tersedia data standar harga barang dan 

jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Setelah RAB disahkan Kepala 

Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, memproses pengadaan barang dan jasa guna 

menyediakan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan yang akan 

dikerjakan. Selanjutnya Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksanan Kegiatan 

                                                           
2  Hasil wawancara dengan Bapak M.Zamman selaku Tokoh Masyarakat Desa Way Haru, 

Tanggal 05 November 2017. 
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mengajukan Surat Perminataan Pembayaran (SPP) sesuai tata cara yang berlaku. 

Selanjutnya Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan di desa Desa Way Haru menurut penjelasan Kaur Keuangan 

dalam wawancara tanggal 31/10/2017, pelaksanaan pembangunan dilakukan 

berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Way Haru tahun 

anggaran 2017 yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

disahkan oleh Peratin Desa Way Haru. 

Pelaksanaan pembangunan ini diserahkan oleh Pemerintah Desa Way Haru 

kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Tahap pelaksanaan pembangunan diawali 

dengan kegiatan sosialisasi pertemuan mengenai program kerja desa, kemudian 

masyarakat menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilanjutkan dengan penentuan 

kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap 

pelaksanaan pembangunan ini, pola partisipasi masyarakat tercermin ikut andilnya 

masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa Way Haru. 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Way Haru 

adalah partisipasi tenaga/swadaya. Partisipasi tenaga yaitu partisipasi yang dilakukan 

secara bergotongroyong pada setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini dijelaskan 

oleh Bapak Dian Setiawan selaku Peratin Desa Way Haru bahwa:  
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“Untuk pelaksanaannya kita serahkan ke masyarakat. Jadi kita rencanakan 

memang untuk memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat itu, nanti 

partisipasinya ya itu tenaga atau swadaya. Untuk menggali swadaya masyarakat 

itu memang semua program masyarakat itu dikerjakan masyarakat, kita hanya 

membantukan berwujud bahan material saja.”
3
 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi 

masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Way Haru adalah 

menyumbangkan tenaganya berdasarkan keyakinan sendiri dan juga berdasarkan 

perintah dari pemerintah desa maupun pihak lainnya. Partisipasi masyarakat 

khususnya dalam bidang pembangunan selalu mengikutsertakan swadaya masyarakat. 

Hal ini menurut analisa wawancara, telah disampaikan pada saat musyawarah RT, 

musyawarah perencanaan pembangunan kampung maupun musyawarah perencanaan 

pembangunan desa. Artinya pada setiap pelaksanaan pembangunan program yang 

telah disusun masyarakat, harus menggunakan tenaga masyarakat dalam 

pengerjaannya sehingga program pembangunan dapat terealisasi dengan maksimal 

dan menunjang suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama. 

 

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi  

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi merupakan partisipasi masyarakat 

dalam menilai keberhasilan program pembangunan yang dikelola dengan keuangan 

desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini sangat penting, karena 

                                                           
3 Hasil wawancara dengan Bapak Dian Setiawan selaku Peratin Desa Way Haru, Tanggal 05 

November 2017. 
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dalam program pembangunan masyarakat merupakan penggerak dari pembangunan 

maka sudah seharus masyarakat dilibatkan dalam hal evaluasi pembangunan 

bertujuan agar dapat dicapai pembangunan seperti yang diharapkan, tetapi juga 

diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah dan kendala yang 

muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan serta mencari solusi 

pemecahan dalam setiap permasalahan mengenai pembangunan yang dilaksanakan.  

Untuk melakukan evaluasi maka perlu melewati beberapa tahap evaluasi yaitu: 

(1) Menetapkan apa yang akan dievaluasi; (2) Menyusun rencana evaluasi; (3) 

Pengumpulan data; (4) Analisis dan presentasi data; dan (5) Pengambilan keputusan. 

Pada tahap evaluasi pembangunan di Desa Way Haru menurut Peratin Desa Way 

Haru menyatakan bahwa:  

“Dilakukan setelah terselesainya pelaksanaan pembangunan. Pengevaluasian 

pembangunan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh 

Pemerintah Desa Way Haru berdasarkan perwakilan-perwakilan dari setiap 

masyarakat yang ada di pendukuhan.” 
4
 

Pada tahap evaluasi ini masyarakat di Desa Way Haru diberikan ruang untuk ikut 

berpartisipasi mengevaluasi pembangunan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat 

dalam tahap evaluasi ini adalah terlibat langsung ke dalam Tim Pelaksana Kegiatan 

(TPK) Desa Way Haru yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan 

evaluasi pembangunan.  

                                                           
4 Hasil wawancara dengan Bapak Dian Setiawan selaku Peratin Desa Way Haru, Tanggal 05 

November 2017. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Pak M.Zamman selaku Tokoh Masyarakat Desa 

Way Haru dalam wawancara menyatakan bahwa:  

“Partisipasi masyarakat ya, tergabung kedalam tim yang biasa melakukan 

evaluasi namanya TPK. Jadi TPK itu yang melakukan evaluasi. TPK diambil dari 

gabungan masyarakat-masyarakat setiap kampung di Desa Way Haru. Intinya 

partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi yaitu tadi tergabung ke dalam TPK 

Desa Way Haru.” 
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa partisipasi 

masyarakat Desa Way Haru dalam tahap evaluasi ini adalah tergabungnya 

masyarakat kedalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Pemerintah 

Desa Way Haru. Tim Pelaksana Kegiatan sendiri merupakan gabungan dari 

perwakilan masyarakat-masyarakat yang ada di kampung. 

Pada pelaksanaan program kerja ADD dalam partisipasi masyarakat di Desa Way 

Haru Kecamatan Bangkunat Belimbing dilakukan dengan asas transparansi keuangan 

pengelolaan ADD. Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja serta 

pembiayaan desa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan 

perundang-undangan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti 

oleh masyarakat. 

                                                           
5  Hasil wawancara dengan Bapak M.Zamman selaku Tokoh Masyarakat Desa Way Haru, 

Tanggal 05 November 2017. 
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Transparansi anggaran desa merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Sebagai salah satu bentuk transparansi 

publik terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu terdapatnya pengumuman kebijakan 

anggaran kepada masyarakat. 

Desa Way Haru berdasarkan penelitian yang dilakukan, telah berupaya untuk 

memenuhi beberapa bentuk pengumuman kebijakan anggaran. Salah satu bentuk 

pengumuman kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Way Haru 

yaitu melalui media baliho atau papan pengumuman penggunaan anggaran. Menurut 

penjelasan Bapak Parja selaku Peratin Desa Way Haru, pemasangan baliho ini 

dilakukan atas dasar prinsip transparansi keuangan desa. Selain itu, kegiatan-kegiatan 

desa juga akan diberitakan melalui website desa dan berisikan kegiatan yang 

dilaksanakan terkait pengelolaan keuangan desa. Kutipan wawancara dengan Peratin 

Desa Way Haru yang menyatakan bahwa: 

“Transparansi pengumuman kebijakan anggaran, kita selalu membuat baliho atau 

papan pengumuman. Dari sana masyarakat bisa tahu untuk apa saja penggunaan 

anggaran desa. Secara umum masyarakat bisa melihat pengumuman kebijakan 

anggaran melalui papan pengumuman yang kita tempel di tempat strategis.”
 6 

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Iskandar Hakim selaku 

Kaur Keuangan Desa Way Haru dalam wawancara menyatakan bahwa: “Terkait 

pengumuman anggaran kita pampang baliho seperti di perempatan itu, itu kita 

                                                           
6 Hasil wawancara dengan Bapak Dian Setiawan selaku Peratin Desa Way Haru, Tanggal 05 

November 2017. 
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pampang biar masyarakat tahu, selain itu juga kita ada sosialisasi kesetiap kampung. 

Jadi kita sampaikan dana untuk anggaran ini ada sekian, untuk pembangunan sekian. 

Otomatis masyarakat sudah mengetahui dan secara umum kita pampangkan ditempat-

tempat yang strategis untuk di ketahui banyak orang.”
7
 

Berdasarkan penjelasan Peratin dan Kaur Keuangan Desa Way Haru di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa pada prinsip pengumuman kebijakan anggaran ini, 

Pemerintah Desa Way Haru sudah melakukannya dengan baik. Salah satu bentuk 

pengumuman kebijakan anggaran di Desa Way Haru adalah melalui media baliho 

atau papan pengumuman disetiap tempat yang strategis. Selain itu menurut Bapak 

M.Zamman selaku Tokoh Masyarakat Desa Way Haru dalam wawancara menyatakan 

bahwa: 

“Pengumuman kebijakan anggaran juga dilakukan melalui forum pertemuan 

dengan Tokoh dan Lembaga Masyarakat yang dilakukan setiap bulan untuk 

membahas dan menyampaikan penggunaan anggaran desa. Ini merupakan upaya 

Pemerintah Desa Way Haru dalam memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait pengumuman kebijakan anggaran.”
 8
 

Kemudahan akses dokumen anggaran adalah kemudahan untuk mendapatkan 

informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Akses secara langsung yaitu 

informasi yang didapat dengan langsung berhadapan dengan pihak terkait mengenai 

                                                           
7 Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar Hakim selaku Kaur Keuangan Desa Way Haru, 

Tanggal 05 November 2017. 
8  Hasil wawancara dengan Bapak M.Zamman selaku Tokoh Masyarakat Desa Way Haru, 

Tanggal 05 November 2017. 
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informasi yang dibutuhkan. Informasi tidak langsung adalah informasi yang didapat 

melalui media perantara seperti penggunaan IT, pengumuman melalui brosur, 

pamplet dan lain-lain. 

Desa Way Haru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan 

bentuk kemudahan akses dokumen anggaran di Desa Way Haru dapat dilakukan 

melalui data keuangan yang ada di kantor desa. Hal ini dijelaskan oleh Peratin Desa 

Way Haru dalam wawancara menyatakan secara umum dokumen anggaran dapat 

masyarakat akses melalui data laporan keuangan yang ada di kantor desa. 

Selanjutnya dijelaskan oleh Peratin, dokumen anggaran juga bisa masyarakat 

akses melalui pemberian dokumen anggaran pada setiap pertemuan atau sosialisasi 

pelaksanaan pembangunan, pemberian dokumen ini merupakan langkah Pemerintah 

Desa Way Haru untuk mempermudah masyarakat yang belum bisa mengakses 

dokumen anggaran.  

Berdasarkan informasi yang dijelaskan oleh Peratin dan Tokoh Masyarakat Desa 

Way Haru dalam kutipan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya 

dalam prinsip pemberian dokumen yang mudah diakses, Pemerintah Desa Way Haru 

telah melakukan prinsip ini melalui laporan anggaran desa yang disediakan. Selain 

itu, dokumen anggaran juga bisa masyarakat akses melalui pemberian dokumen 

anggaran pada setiap pertemuan atau sosialisasi pelaksanaan pembangunan. 

istem informasi anggaran adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi 
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untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. 

Desa Way Haru berdasarkan analisa wawancara yang dilakukan, penulis 

menemukan sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat Desa Way 

Haru dilakukan melalui sosialisasi anggaran. Terkait hal ini dijelaskan oleh Peratin 

Way Haru dalam wawancara menyatakan bahwa sosialisasi anggaran ini dilakukan 

sebelum pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi diberikan kepada setiap kelompok 

kampung yang akan melaksanakan kegiatan. Berikut kutipan wawancara dengan 

Peratin, sebagai berikut:  

“Pemberian informasi kepada masyarakat, dilakukan sebelum kegiatan 

dilaksanakan ke kelompok-kelompok yang mendapatkan program itu, kita 

sosialisasikan dulu besok dananya sekian. Umpamanya anggaran pembangunan 

nanti dapat dana 10 juta nanti pada saat sosialisasi kita ricikan, untuk bahan 

material sekian, upah sekian, untuk biaya adminitrasi sudah terperinci semua. Ini 

kita berikan semua, sekarang tidak ada yang ditutup-tutupi lagi.”
 9
 

Kemudian dilakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang berpendapat 

sama bahwa sistem pemberian informasi anggaran dilakukan melalui sosialisasi ke 

setiap kampung pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi ini menurutnya 

diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan (PK) atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

selaku Penanggungjawab Kegiatan.  

                                                           
9 Hasil wawancara dengan Bapak Dian Setiawan selaku Peratin Desa Way Haru, Tanggal 05 

November 2017. 
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Berikut kutipan wawancara dengan Bapak M. Zamman selaku Tokoh Masyarakat 

Desa Way Haru dalam wawancara menyatakan:  

“Pemberian informasi anggaran kepada publik biasanya melalui sosialisasi ke 

kampung-kampung mas, jadi setiap kampung pada sebelum pelaksanaan kegiatan 

atau ada dana yang turun dari pemerintah. Itu disampaikan disitu. Jadi biasanya 

yang menyangkut dengan penggunaan dana yang ada dikampung itulah yang akan 

diinfokan kepada masyarakat atau biasanya kalau ada pembangunan yang bersifat 

fisik itu nanti ada TPK biasanya yang menyampaikan.”
 10

 

Berdasarkan informasi yang jelaskan oleh Peratin dan Tokoh Masyarakat Desa 

Way Haru di atas maka dapat diketahui bahwa prinsip sistem pemberian informasi 

anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Way Haru sudah dilakukan baik. 

Sistem pemberian informasi anggaran Desa Way Haru ini dilakukan melalui 

sosialisasi ke setiap kampung. 

 

B. Faktor-faktor Penghambat dan pendukung Upaya Program ADD dalam 

Partisiasi Masyarakat di Desa Way Haru Kecamatan Bangkunat Belimbing 

 

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Way Haru menyebutkan 

bahwa Desa Way Haru menerima ADD sejak tahun 2011. Pemerintah  desa  selama  

ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan, seperti  

menanyakan tentang kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan juga sosialisasi 

mengenai jumlah ADD maupun  menempelkan poster-poster ADD pada jalan umum.   

                                                           
10  Hasil wawancara dengan Bapak M.Zamman selaku Tokoh Masyarakat Desa Way Haru, 

Tanggal 05 November 2017. 
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ADD   yang   telah   digulirkan   ke masyarakat selama ini telah bermanfaat dengan 

baik seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa dan masyarakat seperti perbaikan 

infrastruktur jalan satu kampung yang dibetonisasi dan pembuatan senderan jalan.  Jadi 

keseluruhan ADD dimanfaatkan secara operasional 30% untuk belanja pegawai, 

tunjangan BPD, uang representasi BPD, tunjangan LKMD, tunjangan kades, dan 70% 

untuk pemberdayaan masyarakat. 

Penyaluran ADD telah melibatkan masyarakat dengan baik melalui 

musrenbangdes, sehingga segala kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa  dapat 

dilaksanakan dengan baik melalui ADD. Hal ini bukti bahwa ADD yang berada di 

Desa Way Haru realitanya telah dapat memberdayakan masyarakat. Tidak hanya itu 

masyarakat Desa Way Haru juga dilibatkan dalam proses perencanaan, dengan proses 

awal melalui musyawarah dusun (musdus).  Pada forum itu masyarakat diberikan 

kebebasan untuk menuangkan ide-idenya dan bahkan ada masyarakat yang 

mengajukan proposal pada saat musyawarah dusun berlangsung 

Dalam hal pengawasan, masyarakat juga dilibatkan meninjau ulang kegiatan ADD 

karena pemerintah desa bersikap transparan dan akuntabel dalam 

mengimplementasikan ADD di masyarakat. Selama menjalankan aktivitas kegiatan 

yang dibiayai ADD, masyarakat melakukannya atas inisiatif sendiri dengan dikoordinir 

oleh perangkat setempat. Berdasarkan sepengamatan Kepala Desa Way Haru sebagai 

langkah mendukung kelancaran dalam pemanfaatan ADD, pemerintah kabupaten 

menyelenggarakan   pelatihan   tentang   pelaksanaan ADD yang dilaksanakan di 

kecamatan.  Dana pelatihan tersebut diambil dari dana pendamping setiap tahunnya. 
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Kepala Desa Way Haru juga mengungkapkan, selama ini masyarakat telah 

mengelola  dengan  baik  ADD.  Buktinya, kegiatan yang ada baik fisik maupun non 

fisik tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat. Bahkan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat, semua masyarakat tumbuh kesadaran dan tanggung jawabnya 

untuk memelihara  wilayahnya  sendiri tanpa  adanya unsur paksaan dari siapapun. 

Sehingga ADD yang ada sudah layak dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam 

membangun desa. 

Faktor pendukung yang ditemui masyarakat dalam mengelola ADD adalah 

pemerintah desa bersikap transparan kepada masyarakat mengenai jumlah ADD yang 

diterimadari kabupaten dan juga adanya dukungan SDM yang mampu mempersiapkan 

SPJ dengan tepat waktu. Penyelesaian SPJ tepat waktu merupakan suatu 

pemberlakukan mengingat apabila SPJ tahap I belum diajukan kepada Bapermasdes 

maka SPJ tahap kedua tidak akan dicairkan kembali, dan justru SPJ Tahap I 

merupakan kebenaran administrasi yang semestinya dapat segera dipertanggung 

jawabkan. 

Masyarakat Desa Way Haru menjelaskan bahwa Pemerintah Desa melakukan 

sosialisasi ADD kepada mereka melalui  rapat-rapat musdus dan musdes dengan 

mengundang masyarakat desa dan semua elemen di desa. Masyarakat mengatakan 

bahwa ADD yang diterima Desa Way Haru sangat bermanfaat oleh masyarakat karena 

sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penyaluran ADD berdasarkan informan dari 

masyarakat telah melibatkan  masyarakat  dengan  baik  karena penyaluran sesuai 

rencana (JOP masing-masing) yang kesemuanya itu atas kerjasama yang baik antara 
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pemerintah desa dan masyarakat. Kronologis penyaluran ADD dijelaskan lebih lanjut 

oleh kepala desa bahwa setelah menerima uang ADD kemudian pemerintah  desa  

mengundang  JOP  masing-masing dan melakukan musyawarah di balai desa. 

Lebih lanjut informan mengungkapkan kebutuhan masyarakat dan pembangunan 

desa dapat dilaksanakan dengan baik melalui ADD meski bertahap, karena uang ADD 

belum langsung mencukupi  pembangunan   desa   seperti  pembuatan jalan betonisasi. 

Oleh karenanya sampai saat ini, dengan proses pencapaian tahap-tahap tertentu ADD 

dapat berjalan sesuai kesepakatan dalam musyawarah 

Informan masyarakat juga menuturkan dalam pengelolaan  ADD  didasarkan  atas  

keinisiatifan mereka   sendiri   dengan   memegang   asas   gotong royong. Di samping 

itu keterlibatan masyarakat dalam APBDes diterapkan secara terbuka karena menganut 

prinsip transparansi, sehingga masyarakat mengetahui pengeluaran desa yang tersirat 

dalam APBDes seperti pengeluaran desa BOP pemerintah desa dan lembaga- lembaga 

beserta renovasi untuk infrastruktur fisik. Sejalan  pelaksanaan  ADD,  masyarakat 

mengungkapkan bahwa ADD telah dilaksanakan dengan baik untuk operasional 

pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Informan kepala desa dan masyarakat menjelaskan secara rinci, bahwa masyarakat 

sudah sewajarnya mengetahui pertanggungjawaban ADD, mengingat masyarakat 

berkecimpung langsung di dalam pengelolaan ADD. Keberhasilan masyarakat dalam 

berpartisipasi dapat dinilai sebagai wujud turut dilibatkannya masyarakat sampai pada 

tahap perencanaan. Tahapan perencanaan dimulai dari berbagai gagasan yang dicetus 

masyarakat yang dilakukan dari musyawarah RT, kadus terus sampai tingkat desa. 
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Dalam mengelola ADD, masyarakat melakukan musyawarah, usulan 

pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dengan melibatkan 

masyarakat  langsung,  BPD,  perangkat desa dan semua unsur desa. Bahkan dengan 

adanya ADD kesejahteraan masyarakat meningkat karena kebutuhan  penunjang  dan  

urgensi  bagi  masyarakat telah terpenuhi, sekaligus jumlah pengangguran telah 

menurun. Masyarakat miskin di Desa Way Haru juga sudah berangsur berkurang 

karena mendapat penanganan yang baik. 

Pelatihan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten sudah 

terselenggarakan di aula kecamatan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, mereka 

selama ini ikut memelihara ADD secara baik sesuai  dengan  keahliannya  masing-

masing.  Adapun faktor pendukung dalam mengelola ADD di Desa Way Haru adalah 

ADD yang bergulir di masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat sedangkan faktor 

penghambatnya adalah keterbatasan pada dana yang masih minimalis. 

Alokasi Dana Desa merupakan bantuan hibah dari pemerintah daerah yang 

diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Bantuan hibah yang  dialokasikan  untuk  desa  tersebut bersumber 

dari dana APBD yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah. ADD yang 

diprioritaskan untuk kemajuan desa, pada dasarnya mengacu dan menggunakan 

prinsip-prinsip partisipatif. Bersama masyarakat turun langsung membangun  

wilayahnya secara swadaya dan bertanggungjawab memperbaiki lingkungannya  

dengan  memegang  kebersamaan, saling rasa dan saling karsa. 
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Secara  umum ADD yang diberikan oleh pemerintah daerah wujud menciptakan 

good governance, yang salah satu karakteristiknya adalah melalui partisipasi. Salah 

satu karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang  baik  atau  

kepemerintahan  yang baik adalah partisipasi. Untuk menciptakan  partisipasi aktif 

masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan diperlukan kesadaran warga 

masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Strategi yang bisa diterapkan 

adalah penyadaran. Untuk berhasilnya program tersebut warga masyarakat dituntut 

untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan 

emosional. Seperti yang terjadi di sampel penelitian masyarakat berinsiatif sendiri 

untuk membangun wilayahnya, karena mereka menganggap bahwa desa tempat 

mereka mengadu nasib dan  tempat  bernaung  bagi  keluarganya.  Rasa memiliki yang 

sangat kuat disamping sifat ke gotong royongan yang melekat dalam diri masyarakat, 

mengindikasikan pengelolaan ADD berdasarkan prinsip partisipasi melalui 

perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan telah terlaksana dengan baik.  

Perencanaan tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat akan menjadikan 

perencanaan hanya di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau 

keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari dua hal 

yaitu: 

a. Partisipasi dalam perencanaan, dapat dilihat dari dua aspek posistif dan negatif. 

Pada segi positif partisipasi adalah mendorong munculnya keterlibatan secara 

emosional terhadap program- program pembangunan desa yang telah direncanakan 

bersama. Sedangkan negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindarinya 
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pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan 

menghambat tercapainya   suatu   keputusan   bersama.   Fakta yang  ditemui  di  

lokasi  sampel, perencanaan ADD  masih  sebatas  beresensi  positif dikarenakan  

perencanaan  ADD  dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang 

diawali  dari kegiatan musyawarah dusun (musdus).  Masyarakat  diberikan  

kebebasan untuk menunangkan segala ide-idenya berkaitan kegiatan yang akan 

direalisasikan. Kesepakatan-kesepakatan yang terjalin selama musyawarah 

berlangsung menjadi ketentuan yang harus dijalani  bersama,  sebab  kesepakatan  

tersebut dapat mempermudah segala aktivitas yang dilaksanakan masyarakat dalam 

memanfaatkan dana ADD. Kesepakatan tersebut berupa sumbangan dari warga 

berbentuk material yang secara langsung dapat dimanfaatkan untuk pembangunan 

jalan. Hal ini terjadi di Desa Way Haru Kecamatan Bangkunat Belimbing 

Kabupaten Pesisir Barat. Beberapa hal yang perlu dijelaskan mengapa perencanaan 

secara partisipastif bermanfaat yakni:  

1) Masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan 

mampu mengidentifikasi bidang-bidang/atau sektor-sektor yang perlu dilakukan 

perbaikan, dengan demikian diketahui masa depan mereka terutama yang 

terjadi di wilayah sampel bahwa jalan-jalan  protokol  yang perlu perbaikan  

juga merupakan hasil rekomendasi dari masyarakat;  

2) Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya 

tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan 

dari luar daerah pedesaan.  Masyarakat  dapat  menghimpun sumber daya dan 
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sumber dana dari kalangan anggota  masyarakat  untuk mewujudkan  tujuan 

yang dikehendaki masyarakat. Hal ini terjadi di Desa Way Haru Kecamatan 

Bangkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dimana masyarakatnya 

mengumpul- kan dana secara swadaya untuk mempercepat pembangunan jalan 

dengan penarikan iuran perbulan sebesar Rp 100.000 yang dialokasikan untuk 

kepentingan umum. 

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan pada sisi positif, partisipasi adalah bagian terbesar 

dari suatu program yang dapat menyelesaikan pekerjaaan. Tetapi segi negatifnya 

adalah kecendrungan yang menjadi- kan warga masyarakat sebagai objek pem- 

bangunan dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong 

untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka   hadapi.   Sehingga   

warga   masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat 

kegagalan seringkali tidak dapat dihindari. Teori ini sepadan dengan realita 

dilapangan, dimana bila dicermati dari segi positifnya partisipasi di lokasi sampel 

sangatlah memberi nilai positif yang besar bagi diri masyarakat. Dimana ADD 

yang dilaksanakan telah   relevan   dengan   kebutuhan  masyarakat karena semua 

kegiatan yang menggunakan dana ADD dengan berdasarkan aspirasi masyarakat 

melalui musdus hingga ke musrenbangdes. Bahkan masyarakat sendiri menjadi 

pelaku majunya pembangunan di desa, dengan kekuatannya sendiri dan 

tanggungjawab yang dimilikinya sebagai warga desa yang baik tanpa mengenal  

lelah  membuat  jalan  hingga bermanfaat untuk semua orang terutama dalam hal 

mendukung perekonomian warga. 
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Disampaikan lebih lanjut mengapa masyarakat mengetahui kebutuhan desanya  

sendiri  karena beberapa  pertimbangan disebabkan karena (a) Masyarakat memahami 

sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya; (b) 

Masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi 

dalam masyarakat; (c) Masyarakat mampu merumuskan  solusi  untuk  mengatasi  

permasalahan dan  kendala  yang  dihadapi  masyarakat;  (d) Masyarakat mampu 

memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki 

untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran 

pembangunan masyarakatnya; dan (e) Masyarakat dengan  upayanya  meningkatkan  

kemampuan  SDM dan kemauannya sehingga berlandaskan pada kepercayaan diri dan 

keswadayan yang kuat dan mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungannya 

terhadap pihak luar. 

Penelusuran di wilayah penelitian mengungkapkan partisipasi masyarakat sangat 

baik, dikarenakan sebagian besar menganggap desanya adalah sebagai bagian dari 

rumahnya, dimana masyarakat dilahirkan dan dibesarkan hingga mencari nafkah di 

desanya.  Fenomena  ini  sepadan  dengan yang diungkapkan Anggel bahwa partisipasi 

yang tumbuh dalam masyarakat  dipengaruhi oleh  banyak faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, salah satu diantaranya 

yaitu: Lamanya tinggal, dimana lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu 

dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada 

partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa 
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memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar 

dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. 

Unsur-unsur yang mempengaruhi partisipasi sosial yaitu: (a) Kepercayaan diri 

masyarakat; (b) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat; (c) Tanggung jawab sosial 

dan komitmen masyarakat; (d) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau 

memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan  sendiri; (e) Prakarsa 

masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima  dan  diakui   sebagai/menjadi   

milik masyarakat;  (f)  Kepentingan  umum murni, setidak- tidaknya  umum dalam 

lingkungan masyarakat  yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan 

umum yang semu karena penunggangan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian 

kecil dari masyarakat. Kegiatan ADD yang berjalan memang didasari atas 

kepentingan  umum karena masyarakat yang menentukan dan masyarakat  yang 

mengetahui kebutuhan-kebutuhannya; (g) Musyawarah untuk mufakat dalam 

pengambilan keputusan dilakukan dengan itikad baik untuk mendapat hasil yang baik. 

Komitmen menjadi penting tatkala begitu banyak kebutuhan yang mendesak dan 

menjadi aspirasi masyarakat, namun harus juga dipertimbangkan prioritas  yang  

mendesak  dan  urgensi  untuk realisasikan,  dari semua  sampel menyatakan  bahwa 

musyawarah mufakat sangatlah penting dalam merencanakan kegiatan ADD; dan (h) 

Kepekaan dan ketanggapan  masyarakat  terhadap  masalah, kebutuhan-kebutuhan dan 

kepentingan-kepentingan umum masyarakat. Sikap responsif masyarakat desa 

dibuktikan dengan masyarakat atas kesadarannya bahu membahu, bergotong royong 

berbaur dengan masyarakat lainnya untuk mencapai satu tujuan yaitu menciptakan 
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iklim kegotongroyongan, tanpa memandang harkat dan martabat tapi mencapai misi 

kemajuan pembangunan secara harfiah. 

Sejalan perkembangannya, masyarakat dalam mengelola ADD juga dihadapkan 

faktor penghambat diantaranya adalah keterbatasan dana ADD yang tidak bisa 

mengakomodir kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung yang ditemui masyarakat 

diantaranya adalah koordinasi dan komunikatif yang erat antara Pemerintah Desa 

dengan masyarakat, transparansi pemerintah desa dalam melaporkan 

pertanggungjawaban ADD,  sinkronisasi  antara aspirasi masyarakat dengan kegiatan 

ADD.  

Implikasinya  dapat  dilihat  dari beberapa faktor, yang berasal dari luar diri 

masyarakat diantaranya dipengaruhi oleh (1) Komunikasi yang intensif   antara   

sesama   warga   masyarakat,   antara warga masyarakat  dengan pimpinannya  serta 

antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya; dan (2) Kebebasan 

untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau 

lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan 

berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok. 

Dengan demikian peranan pemerintah daerah maupun  pemerintah  desa adalah  

merencanakan  dan mengorganisir program ADD dengan menyediakan bantuan tehnis 

dan bantuan bahan-bahan pokok, diluar kemampuan masyarakat setempat dan 

organisasi-organisasi non  pemerintah  lainnya.  Oleh karenanya partisipasi masyarakat 

menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat desa, mengingat 

masyarakat yang memahami dan mengerti kondisi lingkungannya. 
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Berdasarkan pemantauan di lokasi penelitian, ADD yang telah bergulir di 

masyarakat secara implisit bermanfaat bagi masyarakat diantaranya adalah: (a) Desa 

dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek 

pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi 

keberlanjutannya. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat desa yang 

memperhitungkan sendiri pengeluaran untuk pembangunan fisik, tanpa mencari 

keuntungan masyarakat mengalokasikan sebesar-besarnya   dana   yang   ada   untuk   

perbaikan jalan. Bahkan tenaga masyarakat dengan sukarela dipertaruhkan demi 

kepentingan bersama, tanpa mengenal lelah dan waktu masyarakat menyelesaikan 

pekerjaan jalan yang dilakukannya saat ini; (b) Tiap- tiap desa memperoleh pemerataan 

pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, 

disebabkan pembangunan di desa- desa  sampai  dusun-dusun  sudah  mengalami 

perubahan, jalan becek telah di betonisasi, masyarakat dengan mudah mengakses jalan 

dengan mengendarai kendaraan roda empat atau roda dua; (c) Desa memperoleh 

kepastian anggaran untuk belanja operasional   pemerintahan   desa.   Sebelum   adanya 

ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti. Karena dalam 

ketentuannya sudah dijelaskan  30% untuk  operasional  Pemerintah  Desa dan  70% 

untuk pemberdayaan masyarakat;(d) Desa dapat  menangani  permasalahan  desa  

secara  cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah  daerah  

Kabupaten/Kota;  (e)  Desa  tidak lagi   hanya   tergantung   pada   swadaya   

masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan  serta  sosial  

kemasyarakat  desa;  (f) Dapat  mendorong  terciptanya  demokrasi  di  desa. ADD 
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dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerjasama, memunculkan 

kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya 

kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya; dan (g) 

Dapat mendorong terciptanya  pengawasan  langsung dari dari masyarakat untuk 

menekan terjadinya penyimpangan. 

Partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD adalah hak bagi warga untuk 

menyuarakan, mengakses, mengontrol program ADD yang ada di desanya.   

Sedangkan dampak dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut 

disebut swadaya. Pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, 

sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes yang 

harus mengikuti prinsip-prinsip good governance yaitu (a) Partisipatif, proses 

pengelolaan ADD sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan 

pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam mengelola 

ADD tidak hanya melibatkan para elit saja tetapi juga harus melibatkan masyarakat 

lain seperti petani, kaum buruh, masyarakat, dll. Sedari awal di lokasi sampel 

partisipasi menjadi tolak ukur keberhasilan  ADD,  tanpa  masyarakat  ADD  tidak 

dapat terealisasi dengan sempurna, dan tanpa masyarakat pula ADD tidak bermanfaat 

apapun; (b) Transparan,  semua  pihak  dapat  mengetahui keseluruhan proses secara 

terbuka. Selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi 

mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang 

menggunakan dana ini. Sikap transparansi di lokasi sampel   sudah   diterapkan   oleh   

Pemerintah   Desa kepada  masyarakat,  bahkan  masyarakat mengetahuinya melalui 
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poster penggumuman tentang ADD yang memuat kegiatan-kegiatan ADD sekaligus 

pertanggungjawaban  SPJ  ADD  juga  diketahui khalayak yang diinfokan melalui 

Musrenbangdes; dan (c) Akuntabel, keseluruhan proses penggunaan ADD mulai   dari   

usulan peruntukkannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa. 

Sehubungan dengan itu, seharusnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama 

pendukung keberhasilan ADD. Masyarakat penggerak terciptanya akselerasi 

pembangunan masyarakat desa, di   tangan   masyarakatlah   maju   mundurnya   desa 

menjadi prinsip yang harus dipahami oleh stakeholder di desa. Dengan 

mengeyampingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan egosentris pemangku 

kebijakan  desa dan  menomorsatukan  masyarakat  di atas segala-galanya, menjadikan 

cita-cita luhur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sesuatu yang 

urgen untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat 

menjadi langkah kongkrit terwujudnya kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan 

secara parsial. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Menyimak uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut  

1. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Way Haru dapat dilihat pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam  

partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan 

dan evaluasi.  

2. Faktor pendukung dan penghambat diantaranya yaitu  

a. Faktor pendukung 

1) Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang 

berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan ADD di wilayah 

Desa Way Haru sehingga pelaporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan 

dengan waktu yang telah ditentukan.  

2) Partisipasi masyarakat meningkat karena kesadaran untuk membangun desa 

telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam 

pengelolaan ADD.  

3) Sikap mental Pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam   

memanfaatkan dana ADD.    

4) Masyarakat kritis dalam mengawasi pelaksanaan ADD sehingga 

meminimalisir terjadinya penyelewengan dana ADD.  

97 
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b. Faktor pendukung. 

1) Keterbatasan pada dana yang masih minimalis yang akan diperuntukan bagi 

kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat 

2) Minimnya ketersediaan dana ADD yang tidak semuanya dapat 

mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan  

1. Hendaknya pemanfaatan ADD tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik  

semata,  karena  banyak aspek lainnya yang perlu menjadi atensi semua pihak.  

2. Masyarakat perludilibatkan dalam pembuatan SPJ, mengingat di sekitar desa  

banyak masyarakat  yang berpotensi  dan  memiliki  latar  belakang  pendidikan 

yang memadai dan mampu diberdayakan secara maksimal dalam proses pembuatan 

laporan.  

3. Menambah anggaran ADD dari yang semestinya, mengingat ADD sangat 

bermanfaat untuk kemajuan pembangunan desa.   

4. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ADD perlu mendapat pengawasan dari 

pemerintah desa. 
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Lampiran 1 Pengendalian keuangan pemerintah desa Way Haru Tahun 2017 

No 
Uraian/pogram 

kegiatan 
Realisasi 
capaian 

ADD 

PAD, 
Pajak 

retribusi 

Bantuan   Kab 
 

675.460.260 90.386.360 459.406.280 

1 Program     pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

50% 118.470.260 19.903.386 0 

2 Program peningkatan 

sarana dan prasarana 

aparatur 

50% 29.600.000 9.785.000 0 

3 Program peningkatan 

disiplin aparatur desa 

50% 0 9.000.000 0 

4 Program peningkatan 

kapasitas SDM 

50% 2.387.500 0 0 

5 Program peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan 

50% 4.000.000 0 0 

6 Program peningkatan 

kualitas       pelayanan 

public 

50% 4.845.000 0 0 

7 Program peningkatan 

kapasitas badan 

permmusyawaratan 

50% 9.600.000 0 0 

8 Program    pembinaan 

dan                 fasilitasi 

pengelolaan keuangan 

50% 0 2.887.500 0 

9 Program penataan 

peraturan perundang- 

undangan 

50% 3.700.000 0 0 

10 Program 

pengembangan 

perdesaan 

50% 14.215.000 0 0 

11 Program 

pengembangan 

pedesaan 

50% 16.150.000 7.000.000 4.775.000 

12 Program    pembinaan 

dan      pengembangan 

aparatur desa 

0% 0 0 0 



 

 

13 Program peningkatan 

keberdayaan 

masyarakat 

perdesaan 

50% 9.150.000 0 12.900.00 

14 Program 

pengembangan 

lembaga         ekonomi 

perdesaan 

50% 0 6.300.000 2.325.000 

15 Program peningkatan 

partisipasi 

masyarakat 

50% 46.025.000 0 45.200.000 

16 Program 

pengembangan 

kelembagaan         dan 

keterlaksanaan 

50% 4.200.000 0 0 

17 Program 

penanggulangan 

kemiskinan 

50% 0 0 3.500.000 

18 Program pembinaan 

dan pengembangan 

aparatur desa 

50% 9.150.00 0 12.900.000 

19 Program  pembangunan 

desa 
50% 150.442.500 29.575.000 390.706.020 

Sumber:  RKPDes tahun  2017 Pemerintah Desa Way Haru 
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Pedoman Dokumentasi 

 

NO                             Objek Dokumentasi 

1 Kelurahan Wayharu 

 Sejarah Singkat Desa Wayharu 

 Kondisi geografis  desa wayharu 

 Kondisi demografis  desa wayharu 

 Kondisi sosial masyarakat  desa wayharu 

 Kondisi ekonomi masyarakat  desa wayharu 

 Kondisi keagamaan masyarakat  desa wayharu 

2 Lembaga Anggaran Dana Desa di Desa Wayharu 

 Sejarah singkat ADD di desa wayharu 

 Struktur organisasi lembaga ADD di desa wayharu 

 Tenaga pengelola lembaga ADD di desa wayharu 

 Kondisi sumber dana dan keuangan lembaga ADD di 

desa wayharu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman Observasi 

1. Mengamati dan mencatat kelengkapan yang ada di tempat pelaksanaan ADD 

2. Mengamati dan mencatat tempat pelaksanaan program tersebut 

3. Mengamati dan mencatat kegiatan pelaksanaan program tersebut 

4. Mengamati dan mencatat kehidupan sosial masyarakat desa wayharu 

5. Mengamati dan mencatat aktifitas partisipasi mayarakat desa wayharu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman wawancara II 

A. Aparat desa dan masyarakat 

1. ADD 

a. Sejak kapan program anggaran dana desa di mulai? 

b. Apa saja kegunaan dari anggaran dan desa? 

c. Bagaimana pembagian dana dari anggran dana desa tersebut? 

2. Partisipasi 

a. Bagaimana partisipasi masyarakat sebelum adanya anggran dana desa? 

b. Bagaimana partisipasi masyarakat setelah adanya anggaran dan desa? 

c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat sebelum adanya ADD? 

d. Apa saja bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam  mensukseskan 

program ADD? 

e. Menurut anda apakah masyarakat desa wayharu memiliki partisipasi 

tinggi terhadap kegiatan program ADD? 

f. Bagaimana sifat partisipasi masyarakat dalam anggaran dana desa? 

g. Darimana sumber partisipasi masyarakat? 

h. Bagaimana teknis masyarakat dalam berpartisipasi? 

i. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam finansial? 

3. Faktor penghambat 

a. Apakah ada faktor penghambat program ADD dalam sumber daya 

manusianya? 



 

 

b. Apakah ada faktor penghambat  program ADD dalam sumber daya alam? 

c. Apa ada paktor penghambat dalam sumber daya nilainya? 

d. Apa ada faktor penghambat dalam sumber daya desa? 

4. Faktor pendukung 

a. Apakah ada faktor pendukung program ADD dalam sumber daya 

manusianya? 

b. Apakah ada faktor pendukung  program ADD dalam sumber daya alam? 

c. Apa ada paktor pendukung dalam sumber daya nilainya? 

d. Apa ada faktor pendukung dalam sumber daya desa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

keterlibatan masyarakat dalam  pembuatan puskesdes  di desa wayharu kecamatan 

bengkunat belimbing kabupaten pesisir barat. 

 

 

 

 



 

 

Pelaksanaan pembuatan jembatan kecil atau gorong gorong di desa wayharu 

kecamatan bengkunat belimbing kabupaten pesisir barat. 

 

 

 



 

 

Kegiatan pelaksanaan pembuatan rabat beton di desa wayharu kecamatan bengkunat 

belimbing kabupaten pesisir barat. 
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