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MOTTO

                 
          
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat.1
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An-Nisa (4): 59.
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa
Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Sebagai tujuan
antaranya untuk mengetahui, pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat,
kendala yang ditemui dalam pengelolaan ADD dan upaya yang diambil dalam
pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Skripsi ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh
hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat enam pengaruh ADD terhadap
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun, diantaranya Pembangunan Talud dan Jalan Setapak, Rehabilitasi
PAUD, Pengadaan Bak Penampungan Air, Pengadaan Meteran Air, Pengadaan
Alat Pemandi Jenazah, dan Pengadaan Alat-Alat Komputer; (2) Terdapat dua
kendala yang ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan
masyarakat Desa Raden Anom, diantaranya; terbatasnya keterlibatan masyarakat,
dan terbatasnya SDM yang memadai; (3) Terdapat tiga upaya yang diambil dalam
pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom,
diantaranya; peningkatan disiplin kerja, mengikuti pelatihan dan melibatkan
masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan paling dasar di daerah sangat
berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom.2 Pemerintahan
desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap sebagai elemen dasar yang secara
langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan
langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan
karakteristik dari suatu wilayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya
memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.3
Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak
tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan
mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.4 Desa, atau sebutan-sebutan lain yang,sangat beragam di
Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batasbatas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk
mengelolah dirinya sendiri yang disebut dengan self-governing community.

2

Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, hlm. 52
Silahudin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, (Jakarta: Kementerian desa,
pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 62
4
Badan Ramdan dkk, Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan
dan Masyarakat Miskin, (Jakarta: Inisiatif, 2014), hlm. 6.
3
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Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup
dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan
berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi
pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi.5 Itu nampak pada banyak program
pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan
yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan.6 Karena itu masyarakat yang
demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup
yang semakin hari semakin tidak terkendali.
Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap
tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk
mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan
lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang
tinggal di pedesaan dalam “Kegotong-Royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis.7
Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana
perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang
dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk
mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang
memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas

5

Djuni Pristianto, Panduan Penyususnan RPJM Desa, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015),

hlm. 13.
6

Ibid., hlm. 14.

7

Badan Ramdan dkk, Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum
Perempuan dan Masyarakat Miskin, (Jakarta: Inisiatif, 2014), hlm. 6.
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kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk
memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. ADD adalah dana
yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
yangdialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk
mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan serta pelayanan masyarakat.
ADD dimaksukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian
masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak
langsung. Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatlah spesifik dan tidak dapat
disamaratakan untuk semua desa. Berangkat dari permasalahan itulah, penulis ingin
mengangkatfokus masalahpada upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan
ADD. Tata kelolah dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada
mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang
efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa,
partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran
dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
Berdasarkan observasi penulis di Desa Raden Anom dalam pelaksanaan bantuan
ADD masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai contoh adalah masih rendahnya
Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa. Selian itu pula masih kurang maksimal
partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat Desa Raden Anom di wilayah Kecamatan
Batang Asai. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa
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yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi
pengelola ADD dengan masyarakat.8
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul:

“Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap

Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan

uraian-uraian

dalam

latar

belakang

masalah

tersebut,dapat

diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan ADD, yaitu :
1. Apa saja pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan
masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?
3. Bagaimana upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan
masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?
C. Batasan Masalah
Supaya penelitian lebih fokus kepada permasalahan yang di bahas dan mencegah
terjadinya kesimpang siuran penyelesaian masalah, serta keterbatasan waktu kemampuan
dampak penulis membatasi masalahnya pada ADD Desa Raden Anom pada tahun 2016
terhadap pemberdayaan masyarakat dengan melihat dan hasilnya di tahun 2017.
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
8

Observasi penulis di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun,
pada 23 Maret 2018.
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1. Untuk mengetahui pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden
Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun.
3. Untuk mengetahui upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun.

E. Kegunaan Penelitian
Manfaat penelitian ini antara lain:
1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan
ADD serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini
sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk
mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam
pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khusunya ilmu
administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitianpenelitian berikutnya.
3. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S1) dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (STS).
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4. Untuk sumbangan pikiran dan sekaligus pengetahuan bagi pemerintah terhadap ADD
terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun.

F. Kerangka Teori
1. Otonomi Daerah
Otonomi daerah5 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.9
Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga atau
urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri.
Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah
tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau
menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.
Pengertian yang memliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah yang
terdapat di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yaitu Otonomi daerah merupakan
wewenang,hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri
urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan
menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tujuan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di

9

Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
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samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman
Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat otonomi daerah yaitu
memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka
memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga
mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat
didalamnya.
2. Pemerintah Desa
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 yang diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang
kemudian di pecahkan menjadi Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, desa atau
yang disebut dengan nama lain,10 selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di
kabupaten atau kota.11 Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, mengakui otonomi yang dimiliki
oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa
dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah

10

Muhammad Yasin, Anotasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa, (Jakarta:
Pusat Telaah dan Informasi Regional PATTIRO, 2015), hlm. 85.
11

Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogykarta: Forum Pengembangan
Pembaharuan desa FPPD, 2014, hlm. 9.
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daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.12 Sedangkan desa diluar desa
geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena
pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya
pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi otonomi desa akan diberikan
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.
Desa dapat melakukan perbuatan hokum, baik hukum publik maupun hukum
perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut
di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang
untuk

melakukan

perbuatan

hukum

dan

mengadakan

perjanjian

yang

saling

menguntungkan.13 Dalam penyelengaraan pemerintahan desa di bentuk BPD atau sebutan
lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi
sebagai lembaga pengatur dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti
dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa,
dan keputusan kepala desa.
Untuk itu di desa perlu dibentuk pemerintahan desa yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan sistem penyelenggaraan pemerintah
sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa
menerapkan

prinsip

koordinasi,

integrasi,

dan

sinkronisasi.

Sedangkan

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:
a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD ; dan

12

Heru Darmawan, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun
2014, hlm. 19.
13
Silahudin, Kewenangan Desa Dan Regulasi desa, (Jakarta: Kementerian Desa, 2015),
hlm. 36.
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b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati tembusan
camat.14
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama
dalam bidang pembangunan kepala desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada
didesa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi,
dan kepala dusun berada di bawah serta tanggung jawab kepada kepala desa, sedang
kepala urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat
Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa Inggrisnya “empowerment” terjemahan
secara harfiahnya, yaitu pemberkuasaan atau juga pemberdayaan di artikan sebagai
memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) keberdayaan kepada masyarakat yang
lemah. Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasiasn wewenang atau
pemberian otonomi kejajaran bawah.15 Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan
segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui
pertumbuhan motovasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka
yang berprestasi.
Kesi Widjajanti mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberi kekuasaan,
mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain
atau memberi kemampuan dan keberdayaan.16 Pemberdayaan yaitu upaya untuk
mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

14

Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, (Jakarta: Kementerian desa,
pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 27.
15
Dwi Pratiwi Kurniawati, “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. I,
No. 4, 2011, hlm. 4
16
Kesi Widjajanti, “Model Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ekonomi Pembangunan
Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 2
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berbangsa dan bernegara.17 Itu artinya pemberdayaan adalah sebagian dari paradigma
pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari
manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia),
aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Ujianto Singgih Prayitno
menyebutkan pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha
terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu
maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat
dalam diri individu dan kelompok.18
Berdasarkan uraian di atas pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju
peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga
pontensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing
dengan dengan dunia luar. Upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh
pemerintah, demi terwujudnya kemandirian masyarakat serta pembangunan terutama
pembangunan di tingkat desa. Dalam memandirikan masyarakat serta mengembangkan
potensi - potensi yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima
hasil akan tetapi masyarakat haruslah ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan
pembangunan, sehingga terwujudlah kemandirian dalam masyarakat tersebut
Upaya peningkatan kemampuan dan potensi masyarakat sangatlah penting,
terutama bagi masyarakat desa. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan potensi yang
dimiliki masyarakat desa, mereka bisa bersaing dengan masyarakat lainnya, meningkatkan
taraf hidup serta bsia mengembangkan kemampuan mereka secara baik di bidang
ekonomi, sosial, agama dan budaya sehingga masyarakat desa tidak tertinggal jauh dari
masyarakat kota yang lebih maju. Pentingnya pemberdayaan masyarakat terutama bagi

17

Indardi, Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Unpad Press, 2016), hlm.

35
18

Ujianto Singgih Prayitno, Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Graha Azza Grafika,
2012), hlm. 24
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masyarakat desa. Karena dengan begitu tingkat kesejahterahan masyarakat dan taraf hidup
masyarakat desa diharapkan bisa lebih meningkat. Peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat desa bisa menjadi bukti bahwa masyarakat desa telah
berkembang maju dari sebelumnya.
4. Alokasi Dana Desa (ADD)
ADD berasal dai APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa
paling sedikit 10% (sepuluh persen). Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 6
Tahun 2016 tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian ADD setiap desa di
Kabupaten Sarolngun tahun anggaran 2016. ADD dimaksudkan untuk membiayai program
Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat serta meningkatkan prekonoian masyarakat desa. Sedangkan tujuan ADD
terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi; Tujuan ADD adalah:19
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
dan pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan kesalehan/peningkatan sosial
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f.

Meningkatkan

pelayanan

pada

masyarakat

desa

dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

19

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 6 Tahun 2016 tentang tatacara pembagian dan
penetapan rincian ADD setiap desa di Kabupaten Sarolngun tahun anggaran 2016
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h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan usaha Milik Desa
(BUMDes).
Sedangkan prinsip-prinsip pengeloaan ADD tercantum dalam Peraturan Bupati
Sarolangun Nomor 6 Tahun 2016 yang berbunyi, pengelolaan keuangan ADD merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam
Peraturan Desa tentang APBDesa. 20

1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus direncanakan,
dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur
masyarakat di Desa.

2) Pengelolaan keuangan sebagai mana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip
hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukurr, dan terkendali.

3) Pengelolaan

keuangan

sebagaimana

dimaksud

ayat

(2)

harus

dapat

dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dsari ADD haruslah
menerangkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak
diskriinatif dan akuntabel sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati.
5. Pengelolaan dan Arah Penggunaan ADD
a. Umum
Secara umum agar pemanfaatan dana ADD dapat mencapai tujuan yang
diinginkan, maka pengelolaan dana ADD harus dipegang pada prinsip sebagai berikut:

1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

20

Ibid
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2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa
dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tetang APBDesa
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur
masyarakat di desa.

3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawaban secara administratif, teknis dan
hukum.

4) ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan- bangunan yang tidak
memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial misalnya gapura dan lain-lain.
b. Arah Penggunaan ADD
Arah pengunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan oleh desa
dan tidak dibagikan perdusun. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu
ADD untuk kegiatan belanja operasional dan honorarium Pemerintahan Desa serta
pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan belanja operasional dan honorarium
Pemerintahan Desa mendapat 30% (tiga puluh persen) dari dana ADD dan untuk
pemberdayaan masyarakat sebesar70% (tujuh puluh persen) dari dana ADD. Berikut
adalah pengunaan dana ADD secara rinci adalah sebagai berikut:
1) Pemanfaatan dana belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 30%
(tiga puluh persen) meliputi kegiatan:
a) Honorairum Kepala Desa, Perangka Desa dan Operasional BPD
b) Belanja Administrasi Umum: Belanja Barang dan Jasa, Belanja perjalanan dinas
dalam rangka pembinaan, konsultasi, monitoring dan rapat-rapat dari belanja
pemeliharaan sarana pemerintahan desa termasuk ATK.
c) Belanja Operasional dan pemeliharaan (termasuk honor tim pelaksana desa) dan
belanja pemeliharaan sarana pemerintahan desa termasuk ATK.21

21

hlm. 12

Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa, (Jakarta: Kementria Keuangan, 2017),
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2) Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Pemberdayaan Masyarakat mendapat dana dari ADD sebesar 70% (tujuh
puuh persen) dapat digunakan sebagai berikut:

a) Biaya sarana dan prasarana fasilitas umum di bidang kesehatan, pendidikan,
perekonomian, dan pemerintahan (belanja publik dalam skala kecil).

1) Belanja Operasional dan Pemeliharaan: Belanja Pegawai/Personalia (upah tenaga
kerja dalam kegiatan fisik), Belanja Barang dan Jasa untuk kegiatan fisik dan belaja
pemeliharaan fasilitas umum.

2) Belanja Modal digunakan untuk

membiayai pembangunnan /pengadaan sarana

dan prasarana fasilitas umum yang bersifat baru.

b) Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (belanja transfer)
seperti:
a) PKK dialokasikan sebesar 3% (tiga persen) antara lain:
(1) Tunjangan Pengurus sebesar 30% (tiga puluh persen)
(2) Operasional Pengurus sebesar 20% (dua puluh persen)
(3) UP2K sebesar 50% (lima puluh persen)
b) LPM atau sebutan lain dialokasikan sebesar 3% (tiga persen)
c) RT/RW dialokasikan @ Rp. 200.000,d) Kegiatan-kegiatan Pemuda dialokasikan sebesar 4% (empat persen)
e) Posyandu dialokasikan sebesar 3% (tiga persen) antara lain:
(1) Insentif anggota Posyandu sebesar 50% (lima puluh persen)
(2) MPASI (makanan pendamping air susu ibu) sebesar 50% (lima puluh persen)
f) LINMAS dialokasikan @ Rp. 150.000,g) Sedangkan untuk bantuan penguatan modal bagi kelompok kegiatan ekonomi
produktif di desa (Industri Rumah Tangga, Usaha Kecil dan lain-lain) maupun
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penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, dilaokasikan sebesar 3% (tiga
persen).

c) Perbaikan lingkungan dan pemukiman berupa jalan lingkungan, jembatan desa, sarana
irigasi desa dan pengadan air bersih.

d) Dana untuk pengadaan ketahanan

pangan sebesar 5% (lima persen) digunakan

untuk mensubsidi operasional Raskin.

e) Pengembangan dan pengadaan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan potensi
desa.

f) Pengembangan sosial budaya serta adat istiadat sebesar 2% (dua persen).
g) Perpustakaan Desa sebesar 5% (lima persen) sesuai surat Mendagri No.143/161/PMD
tanggal 10 Februari 2011.

h) Bantuan kegiatan MTQ sebesar 4% (empat persen).
i) Bantuan dana untuk rumah ibadah sebesar 5% (lima persen).
j) Setelah

dikurangi

penggunaan

yang

ditetapkan

seluruhnya

dialokasikan untuk infrastruktur Desa.

k) dan sebagainya yang dianggap penting dan tidak mengabaikan petunjuk
penggunaannya.22

G. Tinjauan Pustaka
Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti
lakukan, yaitu;
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hariadin Isnani, mahasiswa Jurusan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ditulis pada tahun 2016, dengan judul “Pengaruh
Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tambang Kecamatan
22

Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa, hlm. 39
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Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2015”.23 Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa
ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun salah satu
sasaran penggunaan ADD adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya
pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, dan penunjang kegiatan
seni dan budaya.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arisanti Meliani, mahasiswa Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, ditulis pada
tahun 2016, dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Oesao
Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang)”.24 Hasil analisis dapat disimpulkan
bahwa dalam tahap Perencanaa, Pemerintah desa Oesao merencanakan pengelolaan ADD
untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun anggaran 2013-2014 yaitu untuk: Belanja
perjalanan dinas pemerintah desa dalam rangka peningkatan SDM; Pemberian bantuan
hewan ternak (Babi) untuk sekelompok usaha produtif; Pembangunan jalan dan jembatan
kecil (deker), Belanja Operasional Pemerintah Desa. Tahap Pelaksanaan, Pemerintah desa
Oesao telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, di mana
semua kegiatan yang telah direncanakan sudah dijalankan dengan baik.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riska Yuliani, mahasiswa Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Surakart, ditulis pada tahun
2016, dengan judul “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap

23

Hariadin Isnani, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2015”, Skripsi: Jurusan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Ponorogo, 2016
24
Arisanti Meliani, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur
Kabupaten Kupang, Skriipsi: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya
Mandira Kupang, 2016
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Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali”.25 Hasil
penelitian

menunjukkan

bahwa

regulasi

tentang

ADD

banyak

yang

tidak

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar
responden lebih memilih untuk ADD dengan jumlah yang berbeda untuk setiap desa
dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk
miskin, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan lain-lain. Mayoritas responden
menganggap bahwa dana ADD memiliki dampak positif dan efek yang signifikan terhadap
penyerapan tenaga kerja, perbaikan infrastruktur publik, peningkatan pengetahuan
masyarakat.
Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa
persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian
sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok
permasalahan, yaitu ADD. Sedangkan, perbedaan antara skripsi ini dengan hasil-hasil
penelitian sebelumnya adalah pada saja pengaruh ADD terhadap pemberdayaan
masyarakat. Pada skripsi ini kajian lebih difokuskan untuk menjelaskan secara deskriptif
mengenai saja pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

25

Riska Yuliani, “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan
Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali”, Skripsi: Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammdiyah Surakart, 2012
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BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini tentang pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa
Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Kegiatan penelitian ini
dimulai sejak disahkannya penelitian, yaitu bulan April-Mei 2017 Pemilihan lokasi ini
berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. Terdapat beberapa kejanggalan yang penulis temui terkait saja ADD di Desa Raden
Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan
yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan kata
lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian
lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataannya di masyarakat.26 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan
terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan
maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah

26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2009), hlm. 9.
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data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada
akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.27

C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis
data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan melalui hasil
wawancara dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 6 Tahun 2016 tentang tatacara
pembagian dan penetapan rincian ADD setiap desa di Kabupaten Sarolngun tahun
anggaran 2016.
2. Data skunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul
data. melalui dokumentasi, literature, pustaka lainnya yang berhubungan dengan
penelitian ini.
Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan dokumentasi.
Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data melalui
wawancara. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun
sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Peristiwa atau Kejadian
Dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah pengaruh ADD
terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun.
b. Pelaksana pemberi kewenangan
Dalam hal ini seperangkat pemerintah desa yang dapat memberikan informasi
dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya.

27

Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), hlm. 22.
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c. Dokumentasi
Sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk laporan,
catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan serta keuntungan, dan lain
sebagainya

D. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Dalam observasi ini, penulis mengamati kegiatan sehari-hari orang yang sedang
diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Martinis Yamin menyatakan
bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang,
mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpatisipasi aktif dalam aktiivitas
mereka.”28 Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif
(passive participation) artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati,
tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek
penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Observasi yang dilakukan penulis dalam skripsi ini
terhadap subyek menggunakan pedoman observasi yang disusun sebagai berikut:
a. Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara berfikir
b. Interaksi sosial dan tempt lingkungan
c. Ekspresi saat wawancara
d. Bahasa tubuh saat wawancara
2. Wawancara

28

Hartinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif,
(Jakarta: Gaung Persada Press, Cipaayung, 2009), hlm. 79.
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Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur
(semistructure interview) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan
wawancara terstruktur.29 Wawancara terstruktur yaitu bila peneliti atau pengumpul data
telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam skripsi
ini, penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subyek dengan
menggunakan dokumntasi catatan lapangan. Adapun pedoman wawancara yang telah
disusun sebagai berikut:
a. Latar belakang, lingkungan dan aktivitas dalam Pemerintahan desa dalam
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun.
b. Kegiatan dan aktivitas Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa
Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
c. Berlangsungnya pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun.
d. Kendala-kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
e. Pengaruh pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun.
f. Kondisi sarana dan sumberdaya.
g. Hasil pencapaian dan harapan.
3. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip
dan dokumen baik yang berada di pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 16.
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Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, yang ada hubungannya dengan penelitian
tersebut. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil
data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang
diteliti.30 Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip
dari lembaga yang di teliti. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data
mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti pengaruh ADD terhadap
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam
penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles
and Huberman di dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenu,”31 Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data,
dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.
1. Reduksi Data
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan,
mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya
dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Adapun data yang
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direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam
penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data
tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada
penulis.
2. Penyajian Data
Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan
data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat
berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif. Dalam
penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks
yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teks yang bersifat
naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan
maupun dari sumber pustaka.
3. Kesimpulan/Verifikasi
Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,
dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya.32 Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.
Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga
metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan penulis
32
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lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga
memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap pengaruh
ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun.

F. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi
ini akan disistematisasi sebagai berikut:
Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya menjadi
pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang
dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batsan Masalah,
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan
Pustaka.
BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis
Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analsis dan Alat Analisis Data,
Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.
BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah Berdirinya,
Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana
BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan
dan hasil penelitian.
BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri
dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka,
Lampiran dan Curriculum Vitae.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Raden Anom
Pada zaman itu orang yang mendiami Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolagun adalah orang-orang melayu yang telah memeluk suatu agama yaitu
agama Islam. Mereka sangat senang sekali mendiami Desa Raden Anom Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolagun karena dapat bercocok tanam, karena itu mereka selalu
mencari tempat yang dianggapnya subur. Pada waktu itu mereka tinggal di suatu tempat
yang bernama Desa Raden Anom ini terletak kira-kira 115 km dari kota kabupaten.
Sampai sekarang daerah ini masih terkenal dengan kesuburannya. Karenanya saat ini tetap
di jadikan sebagai tempat bertani atau berkebun.33
Pada abad XII tepatnya pada tahun 1995 karena ada perkembangan dan jumlah
penduduk maka dijadikan dusun. Adapun yang memimpin pertama Desa Raden Anom
bernama milui dan tahun 2000-2005. Kemudian dilanjutkan oleh mael tahun 2005-2010,
lalu dilanjutkan oleh Iskandar tahun 2010-1015 dan digantikan lagi oleh Yadin tahun 2015
sampai sekarang.34 Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun
secara geografis terletak pada ketinggian 12000 meter di atas permukaan laut yang
beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22-23 °C dan curah hujan 290 mm pertahun, dengan
jumlah penduduk 1633 jiwa. Hampir seluruh wilayah Desa Raden Anom Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolagun efektif dibangun sebagai tempat tinggal penduduk.
Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun terdiri dari 12 Rukun
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Profil Desa Raden Anom di Kantor Desa Raden Anom, pada 3 April 2017, dokumentasi
catatan lapangan.
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Tetangga (RT). Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagunmemiliki
batas-batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang jering
2. Sebelah Timur berbatasan Dengan Desa Pondok Delapan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bawah buluh
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalimau.35
Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan daerah tropis lainnya di Propinsi Jambi,
maka keadaan musim di Desa hampir sama yakni mengalami dua musim yaitu musim
panas dan musim hujan. Kondisi suhu pada siang hari mencapai 350 0C dan malam hari
mencapai 20° C. Kalau dilihat pada sinar matahani, biasanya terjadi pada bulan Juni
sampai bulan Agustus yang merupakan bulan-bulan yang relatif kering dimana
penyinarannya lebih tinggi dari pada bulan Oktober sampai April yang relatif basah. Bagi
masyarakat, penyinaran matahari digunakan keperluan rumah tangga seperti untuk
mengeringkan pakaian dan lain-lain sebagainya.
Rata-rata penyinaran matahari di Desa sebesar 50% yaitu setara dengan 3,27 jam
perhari dan rata setiap bulan yang tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar 65%, setara
dengan 5,41 jam perhari dan yang terendah pada bulan September sebesar 42% setara
dengan 3,5 jam perhari. Sumber air bersih penduduk Desa tergantung pada sumur. Pada
musim kemarau biasanya penduduk menggali sumur atau mendalami kedalaman sumur
mereka, tujuannya agar air tetap keluar dan cukup untuk keperluan sehari-hari. Sumber air
yang berasal dari sumur galian tanah, mereka menggunakan air tersebut untuk memasak,
mandi, mencuci dan keperluan lainnya. 36
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Raden Anom

35
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Adapun struktur pemerintahan Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolagun adalah sebagai berikut.
Struktur Pemerintahan Desa Raden Anom Tahun37

Kepala Desa
Iskandar

Sekretaris Desa

BPD

Ka. Pemerint

Kaur Pebang

Kaur Umum

Kadus I

Kadus II

Kadus III

Kadus IV

Berdasarkan skema struktur organisasi di atas, maka jelaslah bahwa dalam
suatu organisasi pemerintahan, peranan kepala desa sangat penting dan menentukan
dimana setiap kegiatan yang menyangkut pemerintahan desa tidak terlepas dan
37
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pengawasan Camat. Akan tetapi, kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di desa
itu, harus ada kerja sama dengan baik, baik antara kepala desa dengan bawahan serta
dan masyarakat.
C. Keadaan Penduduk Desa Raden Anom
Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari lapangan bahwa Desa Raden
Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun memiliki penduduk yang berjumlah
1633 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 830 jiwa dan perempuan berjumlah 803
jiwa. Jumlah penduduk tersebut di atas dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat umur
menjadi enam belas kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur di Desa Raden Anom Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolagun tahun 201738

No
1
2
3
4
5

Umur
0–9
10 - 17
18 - 25
28 - 40
40 ke atas
Jumlah

Pria
250
109
150
171
150
830

Wanita
270
121
146
141
125
803

Jumlah
520
230
296
312
275
1633

Adapun penduduk Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolagun adalah rata-rata berasal dan Suku Melayu, tetapi ada juga yang berasal dan
suku lain, seperti Suku Jawa, Iainnya, namun penduduk Desa Raden Anom Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolagun sebanyak 90% berasal dari suku Melayu.
Sebagaimana hasil wawacara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak
Samsumarno selaku wakil kepala Desa Raden Anom dia mengatakan bahwa:

38
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“Untuk saat ini penduduk desa di sini itu mereka mayoritas barasal dan suku
Melayu, memang ada sebagian yang berasal dari suku lain, akan tetapi sedikit
sekali jumlahnya seperti suku Jawa, suku Batak dan sebagainya, dengan begitu
yang paling mendominan adalah suku melayu dan mereka hidup rukun tidak
terbentur oleh budaya dan suku mereka masing-masing.”39

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Raden Anom
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun terdiri dari beberapa suku, dan itu tidaklah
mejadi permasalahan di dalam pergaulan sehari-hari, dalam arti kata selalu rukun.Hal ini
dikarenakan penduduk Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun
menyadari pentingnya hidup masyarakat. Walaupun lain suku namun tetap satu dalam
hidup berbangsa dan bernegara khususnya masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolagun. Dengan adanya suku-suku lain, maka bertambah
banyak pengalaman-pengalaman dan masyarakat, dengan kata lain dari yang tidak ada
menjadi ada. Juga sebaliknya bagi suku-suku lain yang berada di Desa Raden Anom
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun.
D. Keadaan Agama dan Pendidikan
1. Agama
Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolagun mayoritas adalah Islam, mereka menjujung tinggi syari’at Agama
Islam, mereka kurang memuliakan alim ulama karena mereka masih ada yang percaya
dengan hal-hal yang gaib seperti kuburan tokoh masyarakat terdahulu yang mereka anggap
dengan datang kekuburan tersebut meminta sesuatu. Ada juga yang percaya kepadapada
Al-Qur’an dan Hadist. Keadaan agama di Desa tetangga dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 3.2
39

Wawancara, bersama Bapak Samsumarno selaku wakil kepala Desa Raden Anom, di
Kantor Desa Raden Anom, pada 15 Mei 2017
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Keadaan penduduk Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolagun menurut Agama.40

No
1
2

Agama Yang Dianut
Islam
Kristen
Jumlah

Jumlah (jiwa)
1670
30
1700

Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun juga memiliki
tempat-tempat peribadatan yang dibangun atas swadaya masyarakat sebagai sarana untuk
menjalankan ibadah. Adapaun tempat peribadatan di Desa Raden Anom Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolagun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.3
Sarana Tempat Peribadatan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolagun41

No
1
2
`

Tempat Peribadatan
Masjid
Langgar
Jumlah

Jumlah (unit)
3
3
6

Berdasarkan tabel di atas Desa Raden Anom memiliki tempat peribadatan yang
jumlahnya 6 buah yang terdiri dari 3 buah masjid dan 3 buah langgar yang semuanya
masih digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan ibadah.

2. Pendidikan

40
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Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa, sebab
maju mundurnya suatu bangsa dapat diukur dari segi mutu pendidikan bangsa itu sendiri
terutama bagi generasi muda, sebab itu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan
mutu pendidikan. Hal ini selaras dengan tujuan peningkatkan pengatahuan dalam memacu
tingkat kemajuan serta proses pemaharuan menuru terciptanya masyarakat yang cerdas
dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia. Keadaan pendidikan di Desa
Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun sudah nampak mulai
berkembang. Dalam hal ini telah didirikan SD guna menampung anak-anak untuk belajar.
Untuk mengetahui keadaan pendidikan di Desa Raden Anom a dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3.4
Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
SarolagunDesa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun Tahun 201742

No
1
2
3
4
5
6
7

Tingkat pendidikan
Tidak tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP/sederajat
Tamat SMA/sederajat
Diploma I-III
Tamat S1-S2
Belum Sekolah
Jumlah

Jumlah (jiwa)
300
305
209
400
105
98
216
1633

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat perkembangan pendidikan mayarakat
di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun ini belum mengalami
peningkatan. Pendidikan masyarakat mulai dan Sekolah Dasar sampai tingkat Sarjana
masih kelihatan kurang sekali jumlahnya. Hal ini disebabkan faktor pendidikan orang tua
yang rendah, kebanyakan orang tua mereka hanya tamatan Sekolah Dasar sampai Sekolah
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Lanjutan Tingkat Pertama saja, faktor ekonomi keluarga juga mempengaruhi
kelangsungan pendidikan anak. Tingkat ekonomi keluarga Desa Raden Anom Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolagun sangat beragam sekali, itu semuanya terlihat dari
jenjang pendidikan orang tua, serta keahlian dari setiap orang tua mereka masing-masing.
Tabel 3.5
Sarana Pendidikan di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun43

No
1
2

Lembaga pendidikan
SD
SMP
SMA
Jumlah

Jumlah (Unit)
2
1
1
3

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan yang ada di
Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun hanya lembaga
pendidikan dasar, yaita terdiri dari 2 unit sekolah dasar, 1 unit SMP dan 1 SMA. Hal ini
belum dikatakan memadai untuk menunjang pendidikan anak (remaja), karena belum
adanya lembaga pendidikan tingkat lanjutan setelah anak menamatkan sekolah dasar (SD).
3. Keadaan Mata Pencaharian
Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Indonesia yang berdominasi di daerah
pedesaan mayoritas mata pencahariannya adalah bertani. Begitu pula halnya dengan
masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun yang
mayoritas sumber kehidupannya juga bertani. Di samping itu, pula ada mata pencaharian
lain seperti berdagang, pertukangan dan pengawai negeri, akan tetapi jumlah sedikit sekali.
Untuk mengetahui secara jelas tentang mata pencaharian masyarakat Desa Raden Anom
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.6
Keadaan Mata Pencaharian Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolagun44

No
1
2
3
4
5

Mata Pencaharian
Petani
Pegawai negeri
Pertukangan
Pedagang
Buruh tani
Jumlah

Jumlah (Jiwa)
920
25
20
27
175
1175

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat Desa
Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun pada umumnya adalah
petani.Para petani itu berjumlah 920 orang dan jumlah masyarakat yang berada diDesa
Raden An om Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolagun. Kemudian di samping itu
sebagai petani ada juga mata pencahariannya sebagai pedagang yang berjumlah 27 orang,
pertukangan 20 orang, pengawai negeri 25 orang, dan buruh tani 275 orang, dari jumlah
masyarakat yang ada di desa tersebut.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh ADD Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom
Dalam penelitian ini peniliti berfokus kepada hasil-hasil atau output dari
pengaruh ADD di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolagun, mengingatnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa.
Pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelolah dana
desa sesuai dengan skala prioritas yang ada didesa dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Iskandar Z selaku kepala Desa
Raden Anom sebagai berikut:
“Dana desa ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan adanya dana desa ini, kami di Desa Raden Anom telah
melaksanakan program-program pembangunan yang merupakan
kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sejauh ini kami dari
pemerintah Desa Raden Anom telah membangun talud, melakukan
rehabilitas PAUD, pengadaan sarana dan prasarana air bersih berupa bak
penampungan air.45
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa ADD yang telah
dikucurkan oleh pihak Kabupaten kota Sarolangun telah memberikan pengaruh
yang baik bagi masyarakat Desa Raden Anom dikarenakan sebagian kebutuhan
primer yang dialami masyarakat Desa Raden Anom telah terpenuhi. Penuturan
kepala desa di atas didukung oleh pendapat Bapak Darur Aris selaku ketua BPD
Desa Raden Anom yang mengatakan bahwa
45
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“Program-program pembangunan yang telah dilakukan sejauh ini yaitu:
pembangunan talud dan jalan setapak di Dusun Lubuk Badengkung,
pengerasan jalan di Dusun Sungai Alai, dan rehab gedung PAUD Sejahtera
di Dusun Bukit Lancang. Bantuan dana desa yang diberikan pemerintah
pusat kepada desa memberikan dampak yang sangat positif dalam rangka
pembangunan di desa baik berupa sarana dan prasarana atau infrastruktur
yang dapat membantu keberlangsungan pembangunan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.”46
Kemudian Bapak Nadar selaku KAUR Pembangunan Desa Raden Anom
juga mengatakan bahwa:
“Kami selaku pihak pemerintah Desa Raden Anom sangat terbantu dengan
adanya dana desa ini, yang telah memeberikan sumbangsi yang sangat
besar bagi pembangunan sarana dana prasarana yang ada di desa. Untuk
tahun 2016 dan 2017 kami telah melaksanakan pembangunan jalan desa,
pembangunan talud, rehabilitasi PAUD, pengadaan bak penampungan air
beserta meteran, pengadaan alat pemandi jenazah, dan pengadaan alat- alat
komputer.” 47
Salah satu kepala Dusun Lubuk Badengkung di Desa Raden Anom
menuturkan bahwa:
“Dengan adanya dana desa ini, kami selaku masyarakat sangat bahagia,
karena program-program pembangunan yang kami usulkan dapat terealisasi
dengan baik. Sejauh ini program pembangunan yang telah terealisasi di
Dusun Lubuk Badengkung yaitu, pembangunan talud, pembangunan jalan
setapak, dan pengadaan meteran air.”48
Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah di
Desa Raden Anom telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk
pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastuktur maupun rehabilitasi
atau perbaikan sarana dan prasana yang ada di desa dalam rangka

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Bapak Nadar selaku KAUR Pembangunan Desa Raden
46

Wawancara bersama Bapak Darur Aris selaku ketua BPD Desa Raden Anom, pada 12

Mei 2018
47

Wawancara bersama Kemudian Bapak Nadar selaku KAUR Pembangunan Desa Raden
Anom, pada 14 Mei 2018
48
Wawancara bersama Bapak Amri Siregar selaku kepala Dusun Lubuk Badengkung di
Desa Raden Anom, pada 14 Mei 2018

36

Anom menambahkan bahwa terdapat beberapa program kegiatan di Desa Raden
Anom Tahun 2016, sebagai berikut:
“Ada bebrapa program di antaranya, Pembangunan Talud dan jalan
setapak, Rehabilitasi PAUD, Pengadaan Bak Penampungan Air dan
Pengadaan Meteran Air. Kita mendapatkan dana dari dana desa. Lokasi ada
yang Dusun Lubuk Badengkung, Dusun Bukit Lancang, Dusun Sungai Alai
dan Dusun Bukit Lancang.” 49
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) kegiatan
pembangunan fisik dalam hal ini pembangunan sarana dan prasarana yang terbagi
atas beberapa dusun di Desa Raden Anom yang sumber dananya berasal DD desa.
Dari empat kegiatan pembangunan yang terealisasi pembangunan talud. Selain itu
puladi tahun 2016, pemerintah Desa Raden Anom juga melaksanakan kegiatan
pembangunan berupa pengadaan sarana dan prasarana, yaitu:
1. Pengadaan Alat Pemandi Jenazah, sebanyak 5 (lima) unit.
2. Pengadaan Alat-Alat Komputer, yang sumber dananya berasal dari ADD dan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (ADD+Silpa).
Selain itu pula dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk tahun
anggaran 2016 Bapak Nadar selaku KAUR Pembangunan Desa Raden Anom juga
mengatakan bahwa:
“Ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang telah terealisasi, di antaranya
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kegiatan
Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan KB, Perbaikan Gizi Masyarakat,
Bimtek Ekonomi Kerakyatan, Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Industri, Pemberdayaan LPM, Studi Pengembangan Wawasan dan
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” 50
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Hasil wawancara di atas dapat deketahui bahwa kegiatan pemberdayaan
masyarakat di Desa Raden Anom 5 (lima) diantaranya menggunakan sumber dana
dari dana desa (DD), 1 kegiatan bersumber dari ADD dan dana desa (ADD/DD),
dan 1 diantaranya menggunakan dana desa (DD) dan silpa. Jadi, total ada 8
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Raden Anom.
1. Pembangunan Talud dan Jalan Setapak

Talud atau dinding penahan tanah adalah bangunan yang berguna untuk
memperbesar tingkat kestabilan tanah. Talud sendiri terbuat dari pasangan batu
kali, yang diperkuat campuran semen, pasir dan air. Talud ini berfungsi untuk
menahan tanah yang terletak dibelakangnya, melindungi kondisi tanah didepannya
dan mencegah bahaya longsor. Pembangunan talud ini adalah salah satu kegiatan
pembangunan yang diprogramkan untuk tahun 2016 dan telah terealisasi di Desa
Raden Anom tepatnya di Desa Raden Anom dengan sumber dana yang berasal dari
dana desa. Kegiatan pembangunan talud ini bertujuan untuk memperlancar
transportasi masyarakat. Sedangkan jalan setapak adalah banguna yang
menghubungkan masing-masing dusun di Desa Raden Anom. Jalan setapak
berfungsi memudahkan masyarakat Desa Raden Anom dalam meningkatkan
perekonomian di Desa Raden Anom.
Dengan terealisasinya pembangunan talud tersebut apakah masyarakat desa
mampu memanfaatkan dengan baik sehingga tujuan dari dana desa tersebut dapat
tercapai. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ibu Fitri Yni
selaku sekertaris Desa Raden Anom tentang kegiatan pembangunan talud dan jalan
setapak, sebagai berikut:
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“Kegiatan pembangunan yang terealisasi di Desa Raden Anom diantaranya
pembangunan talud dan jalan setapak, yang sangat bermanfaat bagi
masyarakat. Dengan terealisasinya pembangunan ini memberikan manfaat
yang sangat besar bagi masyarakat Desa Raden Anom yaitu memudahkan
akses masuk dan keluar desa. Selain itu, memperlancar transportasi
bongkar muat pasir karena kebetulan di Dusun Lubuk Badengkung ada
tambang pasir, kemudian memudahkan akses masyarakat menuju kebun”.51
Salah satu masyarakat Desa Raden Anom Ibu Solikah menuturkan bahwa:
“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan jalan setapak ini segala
urusan dari satu dusun ke dusun yang lainnya bisa lebih cepat dan lebih
mudah lagi, tidak becek lagi, jadi jalannya bagus dan bisa lebih cepat.
Selain itu pula pengadaan bak penampungan, sehingga mempermudah kami
melakukan pekerjaan rumah tangga seperti, memasak, mandi, mencuci dan
lain-lain. Dengan adanya bak penampungan air ini kami tidak perlu lagi
menimba air di sumur atau berangkat ke sungai untuk mencuci karena
pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dapat dilakukan dirumah masingmasing.”52
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya
pembangunan talud dan jalan setapak memudahkan masyarakat Desa Raden Anom
dalam memenuhi kebutuhannya dan juga memudahkan dalam akses perjalanan.
Selain itu pula kegiatan pengadaan bak penampungan air ini sangat besar
manfaatnya

bagi

kehidupan

masyarakat

dalam

melaksanakan

aktivitas

rumahtangga. Selama dalam penelitian peneliti juga melihat manfaat yang sangat
besar dengan terealisasinya program pengadaan bak air ini. Di mana masyarakat
dengan mudah menampung air bersih baik dari sumber mata air seperti sumur
maupun dari mobil-mobil tangki penyalur air bersih.
2. Rehabilitasi PAUD

Gedung belajar yang layak merupakan salah faktor pendukung dalam
proses belajar mengajar. Dengan gedung yang layak pengajar serta anak didik
51
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dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan nyaman tanpa harus takut
dengan kondisi gedung yang bisa saja roboh dan menimpa anak-anak. Rehabilitasi
PAUD ini adalah salah satu kegiatan pemerintah Desa Raden Anom yang
terealisasi dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat
terutama anak-anak peserta didik serta staf pengajar yang ada di PAUD Sejahtera.
Program ini dilaksanakan di Dusun Bukit Lancang yaitu PAUD Sejahtera dengan
sumber dana yang berasal dari dana desa. Berikut kutipan wawancara peniliti
dengan Bapak Zurpat selaku wakil BPD Desa Raden Anom sebagai berikut:
“Kami pemerintah desa berharap dengan terealisasinya rehabilitasi PAUD
ini menambah motivasi siswa dan pengajar PAUD dalam proses belajar
mengajar. Dengan gedung yang layak dan nyaman siswa dan pengajar tidak
lagi merasa ketakutan dengan gedung atap yang bisa roboh kapan saja.
Karena sebelum gedung PAUD direhab air hujan merembes masuk
kedalam ruang kelas.”53
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Samrizal selaku Bendahara Desa
Raden Anom sebagai berikut:
“Salah satu kegiatan pemerintah desa yang saya ketahui yang menggunakan
dana desa adalah rehabilitas gedung PAUD Sejahtera yang ada di Dusun
Bukit Lancang ini. Kami sangat terbantu dengan adanya dana desa ini
karena sebelum gedung PAUD Sejahtera ini direhab kami dari pihak
pengajar dan anak-anak merasa was-was dengan kondisi atap PAUD yang
sudah rusak. Tetapi, setelah PAUD ini direhab anak-anak menjadi senang
dan nyaman tanpa takut tertimpa reruntuhan atap.”54
Kemudian Bapak Sutrisno selaku pimpinan PAUD Sejahtera juga
menuturkan hal yang sama:
“Kami selaku pimpinan PAUD Sejahtera sangat merasakan manfaat dengan
adanya dana desa ini. Karena sebelum PAUD kami ini direhab boleh dikata
bahwa gedungnya itu sudah tidak layak karena rusaknya atap bangunan
53
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gedung yang ketika hujan air dengan mudah masuk. Alhamdulillah, setelah
kami mengusulkan kepada pemerintah desa dalam Musrenbang dan
kemudian kepala desa langsung melihat gedung kami dan mengiyakan
untuk dilakukan rehabilitas. Dengan gedung yang sudah layak ini anakanak serta para pengajar sangat antusias dalam proses belajar mengajar
tanpa takut dengan atap yang roboh. Kemudian manfaat yang lain yaitu
pengajar di PAUD Sejahtera ini sudah mendapatkan sedikit insentif atau
semacam reward dari dana desa yang diharapkan menambah semangat
mereka untuk mengajar anak-anak kita disini.” 55
Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan
rehabilitasi PAUD sangat dirasakan manfaatnya baik bagi masyarakat pada
umumnya dan juga siswa serta para pengajar pada khuhusnya. Dengan gedung
PAUD yang sudah layak diharapkan anak-anak dan pengajar lebih maksimal
dalam proses belajar mengajar demi terwujudnya peningkatan pendidikan yang ada
di Desa Raden Anom. Masyarakat, siswa, dan pengajar diharapkan untuk
memanfaatkan dan memelihara fasilitas ini. Sejauh ini dana desa sangat membantu
pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan baik
pembangunan fisik serta pengadaan (sarana dan prasarana) serta pemeliharan
fasilitas umum berupa rehabilitasi. Mengingat gedung adalah salah satu faktor
utama peningkatan kapasitas pendidikan.
3. Pengadaan Bak Penampungan Air

Bak penampungan air adalah wadah yang digunakan untuk menampug air,
berbentuk tabung dengan kapasitas penampungan yang beragam mulai dari 5000
liter sampai dengan 15000 liter dan memiliki dudukan dari beton berbentuk segi
empat dengan ukuran tinggi sekitar satu meter. Pengadaan bak penampungan ini
bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih dan
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menampungnya pada saat musim hujan dan mengalirkan kerumah masing-masing.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Samsumarno
selaku wakil kepala Desa Raden Anom sebagai berikut:
“Salah satu kegiatan pembangunan yang terealisasi untuk tahun anggaran
2016 adalah pengadaan bak penampungan air yang bertujuan untuk
membantu masyarakat menampung air bersih. Karena ada beberapa RT di
Desa Raden Anom ini yang sulit mengakses air bersih, sehingga kami dari
pihak pemerintah menerima usulan masyarakat tersebut karena air adalah
kebutuhan pokok masyarakat. Kami berharap dengan adanya bak
penampungan air ini seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih dengan
mudah.” 56
Salah satu masyarakat Ibu Nanik Haryanti menuturkan bahwa:
“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan pengadaan bak
penampungan ini, sehingga mempermudah kami melakukan pekerjaan
rumah tangga seperti, memasak, mandi, mencuci dan lain-lain. Dengan
adanya bak penampungan air ini kami tidak perlu lagi menimba air di
sumur atau berangkat ke sungai untuk mencuci karena pekerjaan- pekerjaan
tersebut sudah dapat dilakukan di rumah masing-masing.” 57
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pengadaan bak penampungan air ini sangat besar manfaatnya bagi kehidupan
masyarakat dalam melaksanakan aktivitas rumahtangga. Selama dalam penelitian
peneliti juga melihat manfaat yang sangat besar dengan terealisasinya program
pengadaan bak air ini. Di mana masyarakat dengan mudah menampung air bersih
baik dari sumber mata air seperti sumur maupun dari mobil-mobil tangki penyalur
air bersih.
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4. Pengadaan Meteran Air

Meteran air merupakan alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya
aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan. Kegiatan pengadaan
meteran air ini sudah terealisasi untuk tahun anggaran 2016. Ada 120 unit meteran
air yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dengan tujuan membantu
masyarakat dalam mengakses air bersih kerumah masing-masing. Mengingat air
adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Barilanto selaku kepala
Dusun Bukit Lancang dan tokoh Masyarakat terkait program pengadaan meteran
air:
“Kami masyarakat desa sangat terbantu dengan adanya meteran air ini,
sehingga mempermudah menjalankan aktivitas. Sebelum adanya meteran
air ini, masyarakat sangat sulit mengakses air bersih, hanya orang-orang
tertentu yang memiliki pompa air. Dengan adanya meteran air ini sangat
membantu masyarakat menjalankan aktivitas rumah tangga seperti mandi,
cuci, kakus, dan air untuk masak dan minum. Tanpa harus lagi bersusah
payah menuju sungai untuk mengangkat air karena air sudah dapat
mengalir kerumah masing-masing”.58
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengana adanya meteran air
maka masyarakat Desa Raden Anom merasa terbantu, dikarenakan tidak lagi harus
kesungai, yang mana air sungai telah tercemar oleh tambang emas ilegal.
Sebagaimana yang disampaikan Bapak Iskandar Z selaku kepala Desa Raden
Anom sebagai berikut:
“Kegiatan pembangunan pengadaan alat meteran air sudah terealisasi untuk tahun
anggran 2016, yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Kami
memberikan 120 unit meteran air yang difokuskan pada Dusun Bukit Lancang
terlebih dahulu karena disana sudah ada sumber mata air. Sistem kerja dari
meteran air ini adalah sebagai alat untuk mengukur jumlah debit air. Air
58
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bersumber dari mata air yang kemudian dipompa untuk ditampung kedalam bak
penampungan beton untuk selanjutnya disalurkan kesetiap rumah tangga. 59

Kemudian salah seorang warga Ibu Siti Aminah juga menuturkan bahwa:
“Saya sangat terbantu dengan adanya meteran air ini, yang dulunya untuk
mandi dan mencuci saya harus berjalan kaki ke sungai atau bak
penampungan air. Tapi setelah adanya meteran air ini, saya sudah
menjalankan aktivitas rumah tangga di rumah tanpa harus kesungai lagi.
Lagian di sungai sekarang airnya sudah tidak bersih seperti dulu, karena
sudah terpengaruh karena tambang emas”.60
Dari beberapa kutipan wawancara peneliti dengan pihak pemerintah desa
sebagai pelaksana dari pengadaan meteran air ini dan masyarakat sebagai sasaran
program sudah terealisasi dengan baik karena masyarakat antusias dan sangat
terbantu dengan adanya meteran air ini.
5. Pengadaan Alat Pemandi Jenazah

Alat pemandi jenazah adalah alat yang digunakan untuk memandikan
jenazah, berbentuk persegi panjang yang dilengkapi dengan empat kaki yang
memiliki roda diujung setiap kakinya berukuran sekitar satu meter. Alat ini
bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memandikan jenazah karena
masyarakat tidak perlu lagi menyiapkan atau peralatan khuhus.
Pengadaan alat pemandi jenazah ini adalah salah satu kegiatan
pembangunan dalam hal pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan
pemerintah Desa Raden Anom kesemua dusun dan masjid yang ada di Desa Raden
Anom yang sumber dananya berasal dari ADD.
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Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak
Samsumarno selaku wakil kepala Desa Raden Anom sebagai berikut:
“Pada dasarnya pengadaan alat pemandi jenazah ini adalah program dari
pemerintah daerah yang pelaksanaan dan pendanaanya dibebankan kepada
pemerintah desa. Sejauh ini pelaksanaan pengadaan alat pemandi jenazah
ini sudah terealisasi sepenuhnya keseluruh dusun dan masjid yang ada di
Desa Raden Anom. Kami dari pemerintah desa berharap dengan adanyanya
alat ini memudahkan masyarakat desa dalam penanganan jenazah.”61
Penuturan Yahya selaku ketua Masjid terkait program pengadaan alat
pemandi jenazah:
“Salah satu kegiatan pemerintah desa yang saya ketahui adalah pengadaan
alat pemandi jenazah yang diberikan kesetiap dusun dan masjid. Alat
pemandi jenazah yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat
sejauh ini sangat bermanfaat karena mempermudah masyarakat. Dengan
adanya alat ini dalam memandikan jenazah kita dapat berdiri tidak perlu
lagi jongkok ataupun duduk seperti biasanya sehingga, tidak membasahi
baju dan kita juga tidak perlu menjebol tembok atau papan rumah untuk
menaglirkan sisa air mandi jenazah”. 62
Kemudian salah satu masyarakat di Desa Raden Anom Bapak Yandi
mengatakan bahwa:
“Benar bahwa salah satu kegiatan pemerintah desa untuk tahun 2016 adalah
pengadaan alat pemandi jenazah yang diberikan kesetiap dusun dan masjid
yang ada di Desa Raden Anom. Namun kami di Dusun Mangilu sempat
menerima alat pemandi jenazah tersebut yang kemudian diberikan kedusun
lain dikarenakan ada beberapa warga yang merasa takut pada saat ke masjid
melaksanakan shalat.63
Sejauh ini program pengadaan alat pemandi jenazah sangat bermanfaat bagi
masyarakat dalam hal menangani jenazah karena dalam memandikan jenazah lebih
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efektif dan efisien. Walaupun dalam pelaksanaan pemberian alat pemandi jenazah
tersebut ada beberapa warga yang menolak dikarenakan takut.
6. Pengadaan Alat-Alat Komputer

Alat-alat komputer merupakah salah satu sarana penunjang bagi pemerintah
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa. Berikut kutipan wawancara
peniliti dengan Bapak SW selaku sekertaris Desa Raden Anom terkait pengadaan
alat-alat computer. Sebagimana yang disampaikan Bapak Nadar selaku KAUR
Pembangunan Desa Raden Anom juga mengatakan bahwa:
“Pengadaan alat-alat komputer adalah salah satu kegiatan yang kami usulkan dan
terealiasasi dengan baik. Alat-alat komputer ini sangat membantu kami sebagai
pelayan masyarakat karena memperlancar pekerjaan dalam penyelesaian
administrasi kantor. Selain itu, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien
sehingga masyarakat tidak menunggu terlalu lama dalam menyelesaikan
urusannya terkait pelayanan adaministrasi.” 64

Sebagimana yang disampaikan Bapak Samrizal selaku Bendahara Desa
Raden Anom sebagai berikut:
“Pengadaan alat-alat komputer ini sangat bermanfaat, khususnya saya
sebagaia KAUR Keuangan sangat terbantu dengan adanya komputer ini,
karena mempermudah dalam mengolah data-data keuangan tanpa harus
menggunakan kalkulator lagi. Selain itu juga kita dapat menyimpan lebih
banyak data dan pekerjaan labih efektif dan efisin.65
Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
pengadaan alat-alat komputer ini sangat membantu pemerintah Desa Raden Anom
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dengan lengkapnya
sarana dan prasarana diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa
64
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dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat desa. Sebagaimana yang
disampaikan Bapak Iskandar Z selaku kepala Desa Raden Anom sebagai berikut:
“Dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa ini kami dari pemerintah Desa
Raden Anom juga menghadapi berbagai masalah dan kedala. Masalah yang paling
mendasar yang kami hadapi yaitu lambatnya pencairan dana desa itu sendiri
sehingga menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang
telah direncanakan untuk direalisasikan. Kemudian masalah yang lain seperti
pembebasan lahan masyarakat, karena terkadang ada masyarakat yang tidak mau
memberikan lahannya untuk dibangun atau dijadikan jalan. Disisi lain cuaca juga
mempengaruhi dan menjadi kendala seperti ketika pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pembangunan terutama pembangunan jalan dan talud”.66

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pemerintah Desa Raden Anom juga
menghadapi beberapa masalah atau kendala. Yang menjadi kendala utama adalah
lambatnya pencairan dana desa itu sendiri sehingga menghambat pula pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat
terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat enam pengaruh
ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun, diantaranya Pembangunan Talud dan Jalan Setapak,
di mana memudahkan masyarakat Desa Raden Anom dalam memenuhi
kebutuhannya dan juga memudahkan dalam akses perjalanan, Rehabilitasi PAUD,
di mana anak-anak dan pengajar lebih maksimal dalam proses belajar mengajar
demi terwujudnya peningkatan pendidikan yang ada di Desa Raden Anom
Pengadaan Bak Penampungan Air, di mana untuk membantu masyarakat dalam
mendapatkan air bersih dan menampungnya pada saat musim hujan dan
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mengalirkan kerumah masing-masing, Pengadaan Meteran Air, di mana masyarakt
bisa lebih mudah mendapatkan air bersih, Pengadaan Alat Pemandi Jenazah, di
mana masyarakat tahu dalam memandikan jenazah lebih efektif dan efisien dan
Pengadaan Alat-Alat Komputer, di mana membantu pemerintah Desa Raden Anom
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
B. Kendala Yang Ditemui Dalam Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom

ADD

Terhadap

Dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
sebagian pemerintahan mengalami kendala dalam penerapannya, karena dalam
mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom bukanlah suatu hal yang
mudah seperti membalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan
perjuangan dan yang cukup waktu panjang. Dari hasil observasi dan wawancara penulis
menemukan data terkait kendala yang ditemui diantaranya:
1. Terbatasnya Keterlibatan Masyarakat
Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam perkembangan dan
pembangunan suatu desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga
perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi persebut dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif
dalam segala kegiatan di desa tersebut. Namun, bila suatu masyarakat tidak begitu terlibat
dalam perkembangan suatu desa maka akan terjadi ketidakselerasian antara perangkat desa
dan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Iskandar Z selaku kepala Desa
Raden Anom sebagai berikut:
“Sejauh ini berjalan baik dalam ADD, namun tentu masih ada kekurangan
yang terus kita perbaiki. Kekurangan tersebut partisipasi masyarakat dalam hal
pemberdayaan dan juga pembangunan desa, seperti; kegiatan-kegiatan shalat
jenajah, pelatihan, perbaikan jalan yang menjadi pusat mata pencarian masyarakat.
Demi harapan agar ada kerjasama antara masyarakat dan pegawai pemerintahan
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dalam membangun desa ini lebih baik lagi, namun mereka terkadang memiliki
kegiatan masing-masing untuk mencari nafkah keluarganya. 67

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk partisipasi
masyarakat di Desa Raden Anom masih tergolong rendah, namun dilain hal perangkat
desa terus berupaya merangkul masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Berdasarkan
hasil observasi penulis menemukan bahwa pemberdayaan desa dengan mengadakan
pelatihan dan kejian keilmuan masih minim partisipasi masyarakat, dan juga
pembangunan desa terutama jalan merupakan akses penting di daerah tersebut, sehingga
pemerintah desa mengajak partisipasi masyarakat dalam pembangunannya dan juga
perawatannya. Meskipun masih ditemui hanya beberpa masyarakat yang ikut serta dalam
pembangunan desa, karena masih terdapat unsur kekeluargaan. Penuturan kepala desa di
atas didukung oleh pendapat Bapak Darur Aris selaku ketua BPD Desa Raden Anom yang
mengatakan bahwa
Alhamdulilah, semuanya berjalan dengan baik, bisa disaksikan sendiri.
Namun kalaulah ada dukungan dari semua masyarakat di desa ini, tentu semuanya
akan cepat dalam hal pembangunan. Makanya kami terus berupaya mengajak
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, agar pemerintahan
berjalan dengan baik. Terlepas dari peran serta masyarakat kami juga merangkul
mahasiswa untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik, karena dengan
adanya mereka dapat memberikan masukan yang positif untuk kemajuan
pemerintahan ini.68

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, perlu adanya dukungan
dari masyarakat dalam mencapai pembangunan yang baik, perangkat desa juga bekerja
sama dengan mahasiswa untuk memberikan masukan. Maka diperlukan dukungan yang
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tinggi dari masyarakat serta partiipasi dalam pembangunan desa. Penulis menemukan
bahwa dalam proses pembanguan jalan, gedung, pemukiman, pengairan, dan bentuk
pembangunan lainnya yang dilaksanakan di daerah sekitar Desa Raden Anom masih
mengandalkan beberapa orang saja, minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan, terutama selokan jalan, sedangkan ini merupakan hal yang penting dalam
kelancaran air ketika hujan turun. Karena tanpa adanya bantuan dan partisipasi langsung
dari masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai
dengan harapan dari masyarakat. Kemudian Bapak Nadar selaku KAUR Pembangunan
Desa Raden Anom juga mengatakan bahwa:
Biasanya bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang
dilakukan di Desa Raden Anom berupa pengaduan tentang infrastruktur jalan yang
rusak dan harus diperbaiki dan juga beberapa di antara mereka ikut andil dalam
membangun infrastruktur tersebut saat sedang dibangun atau diperbaiki kembali.
Jadi mereka itu memberikan informasi jika ada yang rusak saja, tapi untuk
membantu merawat sepertinya belum.69

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, keterlibatan masyarakat
terhadap proses pembangunan yang dilakukan perangkat Desa Raden Anom dalam hal ini
hanya sebatas pengaduan dan sebagian yang terlibat dalam pembangunan, dengan kata lain
masyarakat terlibat ketika proses pembangunan tersebut sudah berjalan bahkan sudah
rampung, namun pada tahap proses pengwasan berjalannya pembangunan, masyarakat
tidak banyak yang turut ikut berpartisipasi sehingga bentuk pengaduan yang dilakukan
masyarakat bisa dikategorikan terlambat.
2. Terbatasnya SDM Yang Memadai
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Terselenggaranya kegiatan pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya
yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab maka akan mencapai target yang telah
dicanangkan, namun bila sebaliknya justru akan menjadi kendala yang berkepanjangan.
Indikatornya antara lain adalah pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah. Kendala lain
yang dihadapi pemerintah Desa Raden Anom dalam pengelolaan ADD terhadap
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom terbatasnya sumberdaya manusia yang ada
dan juga kesibukan perangkat desa masing-masing. Kemudian Bapak Nadar selaku KAUR
Pembangunan Desa Raden Anom juga mengatakan bahwa:
Kalau dalam realisasinya telah berjalan, namun saya akui masih belum
berjalan efektif, ini disebabkan pemberdayaan dan pembangunan di desa ini
banyak yang harus diberdayakan dan juga yang harus dibangun, namun anggaran
yang turun dari pemerintah pusat itu nipis sekali dan terkadang kurang, sedangkan
kebutuhan pembangunan tidak sedikit. Ditambah lagi dalam sistem administrasi
masih ada yang mengandalkan orang lain, ini juga menjadi permasalahan di sini.
Kurangnya pengalaman teknologi sebagian pegawai di sini. 70

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pengelolaan ADD
terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom belum berjalan dengan baik, ini
dikarenakan terbatasnya SDM yang memahami dalam pengelolaan ADD terhadap
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom sebagian besar dari mereka adalah pegawai
lama yang masih butuh ilmu teknologi, sehingga terjadi limpahan pekerjaan pada
segelintir orang saja di Desa Raden Anom. Sebagaimana yang disampaikan Bapak
Iskandar Z selaku kepala Desa Raden Anom sebagai berikut:
Kita memang mengalami permasalahan dalam hal SDM di sini, sebagian ada
yang sudah mau pensiun tapi karena ada unsur kekeluargaan yang masih tetap di
sini. Itu yang menjadi kendala di sini, hingga terkadang perencanaan
pemberdayaan dan pembanguann itu tidak sesuai dengan prosesur yang benar,
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sehingga berdampak kepembangunan yang tidak berjalan dengan baik, tapi tentu
tidak semuanya haya sebagian kecil saja. 71

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, SDM sangat
memberikan pengaruh terhadap kinerja perangkat desa dalam membangun desa
lebih baik lagi, karena dalam pemberdayaan dan juga pembangunan desa saat
SDM nya terbatas maka akan berdampak kepada pembangunan yang ada di desa
tersebut. Ini yang mendasari belum efektif dan efisien kinerja dalam pembangunan
Desa Raden Anom. Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa kendala
SDM sanagt mempengaruhi perkembangan Desa Raden Anom karena karakter
perangkat desa yang mana setiap perangkat mempunyai karakter-karekter yang
berbeda, terkadang ketika diberikan pengarahan-pengarahan, memang bisa mereka
dengarkan namun mungkin karena keterbatasan perangkat yang terkadang tidak
bisa

menerapkannya

atau

mengimplementasikannya.

Sebagimana

yang

disampaikan Bapak Samrizal selaku Bendahara Desa Raden Anom sebagai berikut:
Banyak yang sudah lanjut usia, tapi karena ada keterkaitan ya mau gimana
lagi, ada beberapa yang ikut pelatihan, tapi ya itu, masih ada perasaan ego dalam
diri masing-masing, yang satu tidak mau dikasih tahu dan yang satu lagi kesal
karena tidak didengarkan, jadi saling salah menyalahkan. Sebetulnya kalau ada
kerjasama yang baik akan cepat membaik pemerintahan di sini, hilangkan sistem
keluarga yang selalu benar di sini, pasti lebih baik kedepannya. 72

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, terkendalanya
pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom didasari karena
pengetahuan SDM yang memadai, keterbatasan atau kualitas SDM di mana setiap pegawai
71
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yang sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan belum sepenuhnya menerapkan apa yang
sudah dipelajari saat pelathan. Kurang maksimalnya kerjasama yang dilakukan membawa
akibat kepada kurang efektif dan efisiennya pekerjaan mereka. Berikut kutipan wawancara
peneliti dengan Bapak Barilanto selaku kepala Dusun Bukit Lancang dan tokoh
Masyarakat terkait program pengadaan meteran air:
Memang tidak semuanya di sini yang tidak pintar masalah pengaturan
pemberdayaan dan juga pembangunan desa di sini, tapi kalau untuk teknologi
memang terkadang masih terkendala, tapi kalau untuk pengalaman mereka telah
baik. Pembangunan desa di sini harus memilih dan memproritaskan mana yang
paling penting dulu dan yang tidak terlalu penting kita tunda lulu, tapi tetap akan
kita pertimbangkan, jalan umum, selokan, aliran air, jembatan, masjid, tempat
sekolah seperti TK dan lain sebagainya.73

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam pengelolaan ADD
terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom akan mengalami permasalahan
baik dari dalam pihak pelaksana desa dan juga masyarakat, untuk itu diperlukan cara
dalam mengantisipasi dan menetapkan cara yang tepat dalam pengelolaan ADD terhadap
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom sehingga tercapai desa yang bersih, tentram
dan juga sejahtera.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kendala yang
ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
diantaranya;

terbatasnya

keterlibatan

masyarakat,

di

mana

masyarakat

kurang

berpartisipasi dalam hal kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan-kegiatan shalat jenajah,
pelatihan dan juga dalam kegiatan pembangunan desa, seperti bergotong-royong,
membangun jalan setapak dan juga mengalirkan air yang tidak mengalir diselokan jalan,

73
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ini disebabkan masyarakat sibuk bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan terbatasnya
SDM yang memadai, di mana ada beberapa perangkat desa yang masih tidak menguasai
teknologi dengan baik, sehingga kualitas pembangunan yang dilakukan tidak sesuai
dengan harapan masyarakat.

C. Upaya Yang Diambil Dalam Pengelolaan ADD Terhadap Pemberdayaan
Masyarakat Desa Raden Anom
Demi tercapainya pembangunan desa yang lebih baik, maka perlu dilakukan
terobosan yang baik dalam pencapaian tersebut, sehingga pengelolaan ADD terhadap
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom dapat tercapai dan memberikan dapak
positif kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. Berdasarkan hasil observasi penulis
di lapangan, wawancara serta dokumentasi menggunakan catatan lapangan, maka
diperoleh data-data terkait upaya dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan
masyarakat Desa Raden Anom sebagai berikut:
1. Peningkatan Disiplin Kerja
Disiplin kerja merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas kerja pemerintahan Desa Raden Anom dalam melaksanakan tugas
pokoknya. Melalui meningkatan disiplin kerja, hal ini dimaksudkan agar para pegawai
dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai
ketentuan yang berlaku dan menunjukan prestasi kerja yang tinggi. Sebagaimana yang
disampaikan Bapak Iskandar Z selaku kepala Desa Raden Anom sebagai berikut:
Sebagai pelaksana pembangunan desa, maka kami harus perbaiki dulu dari
kualitas kerja perangkat desa yang ada, kami melakukannya dengan cara
menerapkan disiplin yang tinggi, tentu disiplin tanpa konsekuensi hukuman bagi
pelanggarnya tidak ada artinya, dan mereka akan menganggap remeh kalau tidak
ada konsekuensinya. Untuk itu saya akan melalui beberapa tahap dalam
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penerapannya, yang teguran, peringatan dan pemberhentian perangkat desa yang
telah melanggar dan tidak sesuai dengan sumpah sebagai abdi negara.74

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam pencapaian
pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom agar berjalan
dengan baik, maka perangkat Desa Raden Anom menerapkan disiplin kerja yang tinggi,
karena dengan disiplin yang tinggi akan memberikan dampak positif pada kinerja dan juga
pada masyarakat setempat. Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa disiplin yang
tinggi dan memberikan hukuman bagi pelanggarnya pun telah diterapkan di pemerintahan
Desa Raden Anom. Sebagimana yang disampaikan Bapak Samrizal selaku Bendahara
Desa Raden Anom sebagai berikut:
Sebetulnya ada yang produktif da nada juga yang tidak produktif, kalau
kalau ditanya alasan ya pasti mereka bisa membuatnya masing-masing, kita semua
bisa memubat alasan, tapi kita harus berpatokan paka kebutuhan mayarakat.
Memang tidak mudah mengubah prilaku orang yang biasa terlambat menjadi
disiplin. Namun karena ada konsekuensinya dari pelanggaran disiplin pun,
sebagian besar telah meruubah prilaku di sini. Kepala desa pun sudah memberikan
contoh baik dalam hal disiplin, sehingga kami tentu harus mengikuti pemimpin di
sini, datang tepat waktu dan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan di sini.75

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, konsekuensi yang
diberikan dengan hukuman telah memberikan efek jera pada Desa Raden Anom sehingga
sebagian besar pegawai perangkat desa telah merubah prilakunya masing-masing untuk
menerapkan kedisiplinan dalam diri mereka masing-masing. Terlebih lagi, kepala desa tela
memberikan contoh yang positif pada jajaran pegawai di kantor Desa Raden Anom.
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Kemudian Bapak Nadar selaku KAUR Pembangunan Desa Raden Anom juga mengatakan
bahwa:
Adanya disiplin kita akan lebih bertanggungjawab atas segala regulasi dan
peraturan yang ada. Bukan hanya itu dengan meningkatkan disiplin maka
masyarakat akan merasakan manfaatnya dari mulai pelayanan, pembangunan
sesuai dengan UU desa yang telah digulirkan. Maka kedepannya pun sistem
pemerintahan di sini akan menjadi lebih baik lagi.76

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, capaian keberhasilan
pembangunan desa tentu harus didasari kedisiplinan yang tinggi, ini berdampak kepada
pelayanan dan tanggungjawab perangkat Desa Raden Anom kepada masyarakat lebih baik
lagi dengan begitu pembangunan yang merata dapat tercapai dengan baik sehingga
transparansi yang diharapkan masyarakat Desa Raden Anom dapat terlaksana dengan baik.
Sebagaimana dapat dilihat dari penuturan kepala desa di atas didukung oleh pendapat
Bapak Darur Aris selaku ketua BPD Desa Raden Anom yang mengatakan bahwa:
Dengan adanya evaluasi yang dilakukan perangkat desa, maka diputuskanlah
peraturan yaitu kedisiplinan yang harus diutamakan dalam melaksankan
perkerjaan lebih lagi kebutuhan masyarakat di sini. Ada penekanan disiplin di sini,
selain itu pula kami dituntut untuk menjalin kerjasama dan kedekatan yang baik
antara pegawai di sini, dengan tegur sapa dan juga dengan bertukar pendapat
terhadap permasalahan yang ada saat di meja rapat dengan kondusip, tanpa ada
menjatuhkan dan juga harus saling menghargai satu sama lain selama dalam
melaksanakan pekerjaan.77

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, rapat evaluasi yang
dilakukan memberikan dampak yang sangat positif karena ini dapar menignkarkan
hubungan yang baik dan kerjasama dengan para pegawai dapat memberikan efek yang
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positif terhadap perangkat desa. Untuk itu setiap pekerjaan harus ada reward and
punishment-nya. Termasuk perangkat atau aparat desa. Dari hasil observasi penulis
menemukan bahwa perangkat desa harus datang pukul 07.00 WIB, yang dibuktikan
dengan absensi, karena berbagai fasilitas yang diterima perangkat desa, juga semakin naik.
Baik dari sisi pendapatan maupun fasilitas yang lain. Sehingga kinerja mereka juga harus
meningkat. Caranya dengan membuat aturan agar dilaksanakan di lapangan.
2. Mengikuti Pelatihan
Peningkaran wawasan perangkat Desa Raden Anom diperuntukkan agar
meningkatkan profesionalisme kerja, lebih aktif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
Untuk itu pelatihan bagi perangkat Desa Raden Anom perlu dilakukan, karena dengan
kegiatan tersebut akan terjadi peningkatan kemampuan pegawai, baik kemampuan
profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun
kemampuan pengabdiannya. Salah satu instrument penting dalam pengembangan sumber
daya Perangkat pemerintahan Desa Raden Anom melalui pelatihan, sehingga mampu
menjadi alat yang efisien, efekti, bersih dan berwibawa dan mampu melaksanakan tugas
umum pemerintahan maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar, dengan
dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Sebagaimana yang
disampaikan Bapak Iskandar Z selaku kepala Desa Raden Anom sebagai berikut:
Kita

berupaya

dalam

penerapannya

pengelolaan

ADD

terhadap

pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom dapat berjalan dengan baik sesuai
dengan peraturan di dalamnya, namun semua itu tidak bisa dicapai dengan mudah,
banya sekali kendala dan penghambat dalam kenyataannya, tapi kita juga tidak
tinggal diam dalam menanganinya. Tentu semuanya butuh kerja keras dari
pemerintah itu sendiri, namun yang perlu diperhatikan juga pertisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa. Untuk itu kami berupaya bergotong-royong secara
berkala demi menyatukan visi dan misi desa agar lebih baik lagi melalui beberapa
pelatihan agar semuanya terdidik dan tercerahkan. Dengan pemberian pelatihan
pada perangkat desa, seperti menggunakan teknologi dan saat ini kita sudah punya
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website dan group facebook, jadi kita mencoba untuk memberikan kejelasan
kepada masyarakat terkait pembangunan dan perkembangannya”.78

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pelatihan sebagai salah
satu bentuk upaya peningkatan kemampuan sumber daya perangkat Desa Raden Anom
yang diselenggarakan dengan cara tepat akan memberikan dampak positif terhadap diri
pegawai yang bersangkutan maupun bagi organisasi secara keseluruhan. Penulis
menemukan bahwa saat ini Desa Raden Anom telah mempunyai website dan group
facebook meskipun belum sepenuhnya dikelola dengan baik, namun telah memberikan
dampak positif kepada masyarakat. Hampir dapat dipastikan bahwa dengan adanya
pelatihan dapat menambah pengetahuan, keterampilan serta pengabdian sehingga dengan
sendirinya akan dapat meningkatkan kemampuan administratif pegawai dalam
meningkatkan pembanguan di Desa Raden Anom dan pada akhirnya juga akan membuka
peluang yang lebih besar bagi perkembangan karier pegawai yang bersangkutan.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Samsumarno selaku wakil
kepala Desa Raden Anom sebagai berikut
Bentuk pelatihan dalam pembuatan lapotan, surat dan juga teknologi agar
menciptakan keterbukaan informasi Desa Raden Anom. Kami mengadakannya di
kantor desa ini, di mana kami mengundang pakar IT dari kabupaten untuk
memberikan cara agar dapat menambah pengetahuan teknologi bagi perangkat
desa di sini.79

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk-bentuk pelatihan
yang diselenggarakan oleh perangkat Desa Raden Anom kepada seluruh pegawai yang ada
di Desa Raden Anom adalah Seminar, workshop dan studi banding. Penulis menemukan
78
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bahwa pelatihan ini bertujuan untuk pencapaian kerja secara efektif dan efisien guna
terwujudnya pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
adalah dengan diadakannya pelatihan-pelatihan khusus terutama untuk seluruh perangkat
desa termasuk Kepala desa dalam bentuk manajemen kepemimpinan, untuk bagian
keuangan dalam bentuk pelatihan pengelolahan keuangan, untuk yang lainnya juga dapat
berupa sertifikasi barang dan jasa, dan untuk pegawai lainnya ada pengarahan-pengarahan
langsung dari atasan .
Pemberian pengharapkah diharapkan kinerja perangkat desa berjalan dengan baik
dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tidak luput juga dari kenyamanan yang
dirasakan perangkat desa dalam kinerjanya. Kekompakan dan kerjasama juga membawa
kinerja yang dilakukan oleh perangkat desa berjalan secara efisien. Meskipun demikian
pelatihan telah berjalan baik di Desa Raden Anom namun masih perlu dilakukan evaluasievaluasi dan keragaman bentuk pelatihan yang dilaksanakan. Khususnya perangkat di
Desa Raden Anom juga telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan.
3. Melibatkan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa
Keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk
dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pemberdayaan
dan pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa.
Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan
pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi
dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai
oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat
berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang
tertentu. Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih
lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu
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Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana desa diprioritaskan
untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/ bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Dengan demikian memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat
dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Sebagaimana yang disampaikan Bapak
Iskandar Z selaku kepala Desa Raden Anom sebagai berikut:
“Keterlibatan

masyarakat

dalam

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pembangunan yaitu melalui pengusulan kegiatan-kegiatan dan sampai kepada
swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan dan
juga pembangunan di desa ini, semunaya bekerja dengan baik, memang disatu sisi
masih ada beberapa catatan yang harus terus kita perbaiki.”80

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Darur Aris selaku ketua BPD Desa
Raden Anom yang mengatakan bahwa
“Sejauh ini keterlibatan masyarakat Desa Raden Anom dalam pelaksanaan
pemanfaatan dana desa proaktif, karena setiap tahunnya dilakukan Musyawarah
yang mana masyarakat diundang untuk membicarakan kebutuhan-kebutuhannya,
setelah

kebutuhannya

disampaikan

diforum

rapat

maka

kami

akan

merealisasikannya dengan anggaran yang ada.”81

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Samsumarno
selaku wakil kepala Desa Raden Anom sebagai berikut
“Jadi

sebelum

program-program

pembangunan

direalisasikan

atau

dilaksanakan kami dari pemerintah Desa Raden Anom senantiasa mengundang
seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Raden Anom ini untuk bersama80
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sama melakukan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang. Dimana
dalam musyawarah tersebut kami selaku pemerintah desa memberikan
kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi
serta kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan menjadi program pembangunan di
Desa Raden Anom yang akan direalisasika”.82

Bapak Muhaimin selaku ketua pemuda Desa Raden Anom juga menuturkan
bahwa:
“Pemerintah Desa Raden Anom telah melibatkan masyarakat dalam
kegiatan- kegiatan pembangunan. Namun tidak semua masyarakat dapat terlibat
langsung

dalam

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pembangunan

karena

ketidaktahuan mereka mengenai program-program pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah desa”.83

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa memang masyarakat Desa
Raden Anom sudah ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.
Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang
cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama program
pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya. Sebenarnya masyarakat
mengetahui dilaksanakannya musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang.
Namun, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menjalankan pekerjaan mereka
masing-masing dibanding ikut langsung dalam musyawarah dan juga masyarakat
cenderung mempercayakannya kepada tokoh masyarakat dan para kepala dusun untuk
menyampaikan aspirasi, keluhan dan kebutuhan mereka. Hal ini menjadi tugas dari
pemerintah Desa Raden Anom untuk mengajak dan memahamkan kepada seluruh
masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan kegiatan-
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kegiatan pembangunan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui
kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga upaya yang diambil
dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
diantaranya; peningkatan disiplin kerja, di mana mewajibkan kepada seluruh perangkat
Desa Raden Anom untuk datang ke kantor Desa Raden Anom pukul 07.00 WIB, yang
dibuktikan dengan absensi serta memberikan hukuman bagi pelanggarnya dan mengikuti
pelatihan, di mana pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat Desa Raden Anom
kepada seluruh perangkat yang ada melalui seminar, workshop dan studi banding ke pualu
Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, yang diperuntukkan agar kualitas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin membaik, sehingga kepercayaan pun
akan semakin meningkat dan menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan di Desa Raden Anom dan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan dana
desa, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai
program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama
program pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh ADD terhadap
pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat enam pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, diantaranya
a. Pembangunan Talud dan Jalan Setapak, di mana memudahkan masyarakat Desa
Raden Anom dalam memenuhi kebutuhannya dan juga memudahkan dalam akses
perjalanan.
b. Rehabilitasi PAUD, di mana anak-anak dan pengajar lebih maksimal dalam proses
belajar mengajar demi terwujudnya peningkatan pendidikan yang ada di Desa Raden
Anom.
c. Pengadaan Bak Penampungan Air, di mana untuk membantu masyarakat dalam
mendapatkan air bersih dan menampungnya pada saat musim hujan dan mengalirkan
kerumah masing-masing.
d. Pengadaan Meteran Air, di mana masyarakt bisa lebih mudah mendapatkan air bersih.
e. Pengadaan Alat Pemandi Jenazah, di mana masyarakat tahu dalam memandikan
jenazah lebih efektif dan efisien.
f.

Pengadaan Alat-Alat Komputer, di mana membantu pemerintah Desa Raden Anom
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

2. Terdapat dua kendala yang ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan
masyarakat Desa Raden Anom diantaranya:
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a. Terbatasnya keterlibatan masyarakat, di mana masyarakat kurang berpartisipasi dalam
hal kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan-kegiatan shalat jenajah, pelatihan dan juga
dalam kegiatan pembangunan desa, seperti bergotong-royong, membangun jalan
setapak dan juga mengalirkan air yang tidak mengalir diselokan jalan, ini disebabkan
masyarakat sibuk bekerja untuk mencari nafkah keluarga.
b. Terbatasnya SDM yang memadai, di mana ada beberapa perangkat desa yang masih
tidak menguasai teknologi dengan baik, sehingga kualitas pembangunan yang
dilakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Terdapat tiga upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan
masyarakat Desa Raden Anom diantaranya:
a. Peningkatan disiplin kerja, di mana mewajibkan kepada seluruh perangkat Desa Raden
Anom untuk datang ke kantor Desa Raden Anom pukul 07.00 WIB, yang dibuktikan
dengan absensi serta memberikan hukuman bagi pelanggarnya.
b. Mengikuti pelatihan, di mana pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat Desa
Raden Anom kepada seluruh perangkat yang ada melalui seminar, workshop dan studi
banding ke pualu Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, yang diperuntukkan agar
kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin membaik,
sehingga kepercayaan pun akan semakin meningkat dan menyadarkan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Raden Anom.
c. Melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, di mana masyarakat diberi
kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama program pembangunan
infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya.

64

B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:

1. Hendaknya para pegawai Desa Raden Anom ikut dalam segala kegiatan dan
pelatihan yang diberikan oleh pembicara demi menmbah ilmu pengetahun dalam
mengelola pemerintah Desa Raden Anom lebih baik lagi.

2. Hendaknya semua anggota turut serta dalam segala kegiatan dan memberikan
pengertiannya untuk bekerja sama dengan perangkat Desa Raden Anom.

3. Hendaknya perangkat desa di Desa Raden Anom terus melakukan bimbingan dan
pengawasan secara rutin agar para perangkat Desa Raden Anom dalam melakukan
pengolahan ADD.
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