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ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA SARI MULYA KECAMATAN

PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN

Oleh

Erpan
NPM: 167310430

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Alokasi Dana Desa

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penggunaan
anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan dan faktor penghambatnya. Tipe penelitian kualitatif
dengan data diperoleh dari informan Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun,
dan Ketua LKMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Pengumpulan data yang dilakukan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan
metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan
bentuknya kemudian disajikan secara deskritif. Hasil penelitian disimpulkan
kurangnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa
di Desa Sari Mulya. Masyarakat telah turut serta berpartisipasi dalam
merencanakan dan mengusulkan pembangunan, ikut serta dalam pelaksana
pengawasan kegiatan pembangunan, mengawasi pembangunan, dan menjaga
pembangunan yang telah ada, namun tidak melakukan pengawasan atas sumber
dana, spesifikasi, peruntukan, dan juga tidak mau bertanya dan memberikan
kritikan atau saran pada pemerintah desa. Terdapat berapa faktor-faktor
penghambat partisipasi masyarakat dalam penggunaan Anggaran Alokasi Dana
Desa yakni pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang haknya dan
informasi, komunikasi, transparansi pemerintah desa dalam penggunaan ADD
yang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.



ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE USE OF VILLAGE FUND
ALLOCATION BUDGET IN SARI MULYA VILLAGE, PANGKALAN LESUNG

DISTRICT, PELALAWAN REGENCY

By

Erpan
NPM: 167310430

Keywords: Participation, Community, Village Fund Allocation

The purpose of this study was to determine community participation in the use of
the Village Fund Allocation budget in Sari Mulya Village, Pangkalan Lesung
District, Pelalawan Regency and the inhibiting factors. This type of qualitative
research with data obtained from informants of the Village Head, Head of BPD,
Head of Dusun, and Head of LKMD, Community Leaders, Community of Sari
Mulya Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency. Data collection is
done through interviews, observation, and documentation. In this research,
descriptive method is used, where the collected data is classified according to its
type and form and then presented descriptively. The results of the study concluded
that there was a lack of community participation in the use of the Village Fund
Allocation budget in Sari Mulya Village. The community has participated in
planning and proposing development, participating in implementing supervision
of development activities, supervising development, and maintaining existing
development, but not supervising the sources of funds, specifications, allocations,
and also not willing to ask questions and provide criticism or advice to the village
government. There are several factors inhibiting community participation in the
use of the Village Fund Allocation Budget, namely community knowledge that is
still low about their rights and information, communication, transparency of the
village government in the use of ADD that has not been conveyed properly to the
community.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 72

menyebutkan bahwa pendapatan desa salah satunya adalah alokasi dana desa yang

merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Hal ini

menjelaskan bahwa desa menerima alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota berasal

dari dana perimbangan yang diperoleh pemerintah Kabupaten/Kota. Alokasi dana

desa diterima setiap desa dengan besaran yang sesuai dengan dana perimbangan

yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota

Undang-Undang tentang Desa di atas diperjelas melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang desa yang terdapat dalam Pasal 1 disebutkan bahwa alokasi

dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Penjelasan di atas memberikan penerangan bahwa desa setiap tahunnya

memperoleh pendapatan salah satunya alokasi dana desa yang merupakan dana

perimbangan dari Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam APBD

Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besaran dan penggunaan

dari alokasi dana desa yang diperoleh dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

1



2

dalam Pasal 96 menjelaskan mengenai besaran alokasi dana desa yang diperoleh

dari Kabupaten/Kota sebagai berikut:

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus.

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan:
a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan

tingkat kesulitan geografis Desa.
(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

peraturan bupati/walikota.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan

bupati/walikota.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas telah memberikan penjelasan bahwa

desa menerima alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota setiap tahunnya dengan

besaran sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam peraturan pemerintah

tersebut. Di mana setiap desa menerima minimal 10% dari besaran dana

perimbangan Kabupaten/Kota yang dibagi secara merata dengan pertimbangan

kebutuhan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dan jumlah penduduk,

angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dengan demikian besaran Alokasi Dana Desa yang diterima dari masing-masing

Kabupaten berbeda jumlahnya sesuai dengan dana perimbangan Kabupaten/Kota.

Desa menerima alokasi dana desa setiap tahunnya diperuntukkan untuk

belanja rutin dan belanja modal. Di mana belanja rutin yakni belanja untuk

penghasilan kepala desa dan perangkat desa, BPD, insentif lainnya serta

diperuntukkan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan lainnya yang sesuai
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dengan ketentuan. Pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa diatur dalam

peraturan yang lebih rendah yakni Peraturan Bupati dari masing-masing daerah.

Pelaksanaan penggunaan atas alokasi dana desa dibutuhkan partisipasi dari

elemen-elemen yang ada salah satunya adalah dari masyarakat. Di mana

keterlibatan dari masyarakat dilakukan secara partisipatif, hal ini secara implisit

tergambarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 127

menyatakan:

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan

Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber
daya alam yang ada di Desa;

c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,
potensi, dan nilai kearifan lokal;

d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok marginal;

e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa

yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya

manusia masyarakat Desa;
i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh
masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 di atas, jelaslah

bahwa pada Pasal 127 ayat (1) huruf j menyebutkan pemerintah desa dalam
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melakukan pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan

pengawasan dan pemantauan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pembangunan desa. Dengan demikian, masyarakat diberi kesempatan untuk turut

serta mengambil bagian dalam melakukan partisipasi dan pemantauan

penyelenggaraan pemerintah desa terutama pada penelitian ini dibatasi mengawasi

secara partisipasi penggunaan alokasi dana desa (ADD).

Penggunaan alokasi dana desa termasuk dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagaimana tertuang pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dikatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

berdasarkan asas:

a. Kepastian hukum;
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. Tertib kepentingan umum;
d. Keterbukaan;
e. Proporsionalitas;
f. Profesionalitas;
g. Akuntabilitas;
h. Efektivitas dan efisiensi;
i. Kearifan lokal;
j. Keberagaman; dan
k. Partisipatif.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa yang salah satunya adalah penggunaan anggaran alokasi dana desa tentunya

membutuhkan keterlibatan secara partisipatif dari masyarakat. Hal ini

memberikan gambaran bahwa masyarakat diberi peluang untuk melakukan

pemantauan semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa atas penggunaan

anggaran alokasi dana desa ada terutama pada pembangunan fisik.
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Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang

paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat

agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Selain partisipasi

aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk

mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai

bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Anggaran

pembangunan pedesaan secara khusus dicantumkan ke dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Alokasi Dana Desa

(ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa, Sumbangan Tidak Mengikat.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan alokasi dana desa, dikarenakan

dalam pemanfaatannya dananya digunakan untuk aktivitas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pembangunan serta pemberdayaan.

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana

untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Namun

kenyataannya, mengandalkan alokasi dana desa untuk percepatan pembangunan

saja tidak cukup, dan harus ditunjang dengan bantuan dana lainnya dari

pemerintah pusat yang saat ini sudah diterapkan. Dalam penggunaan dan

pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan dana lainnya yang ada di Desa dibutuhkan

adanya partisipasi masyarakat desa, agar pemanfaatan dana tersebut menjadi tepat

sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi anggaran yang bisa dimanfaatkan pemerintah desa sepenuhnya

digunakan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan

masyarakat. Untuk itu peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan atas
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penggunaan anggaran yang dimiliki desa menjadi sangat penting. Dengan adanya

keterlibatan dari masyarakat diharapkan anggaran yang ada bisa dimanfaatkan

sebagaimana yang diharapkan dan mampu mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

Kabupaten Pelalawan terdapat 12 Kecamatan, 106 Desa dan 12 Kelurahan.

Berikut tabel mengenai data Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Tabel I.1: Data Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No. Kecamatan
Luas

Wilayah
(Ha)

Desa Kelurahan

1 Langgam 145 7 1
2. Bandar Sei. Kijang 32.08 5 0
3. Pangkalan Kerinci 19.25 4 3
4. Bunut 41.47 9 1
5. Pelalawan 149.6 8 1
6. Bandar Petalangan 37.33 11 0
7. Pangkalan Kuras 118.5 16 1
8. Pangkalan Lesung 50.62 9 1
9. Ukui 130.2 11 1
10. Kuala Kampar 80.64 9 1
11. Kerumutan 96.38 9 1
12 Teluk Meranti 424.6 8 1

Jumlah 1.325.670 106 12
Sumber : Data Olahan, 2020

Dari data tabel di atas terlihat jumlah Desa di Kabupaten Pelalawan sekitar

106 Desa sedangkan Kelurahan 12 Kelurahan. Data ini menggambarkan bahwa di

Kabupaten Pelalawan terdapat banyak desa, tentunya memiliki pemerintahan desa

yang menyelenggarakan roda pemerintahan. Salah satu dari tugas pemerintah desa

adalah melaksanakan pembangunan di desa.

Untuk melaksanakan peraturan perundangan di atas, maka pemerintah

Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya mengeluarkan kebijakan tentang



7

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana terdapat pada Peraturan Bupati

Kabupaten Pelalawan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

dalam Pasal 1 menyebutkan ayat 10 menyebutkan pengelolaan keuangan desa

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa desa memiliki kewenangan untuk

mengelola keuangan desa yang salah satunya adalah alokasi dana desa (ADD)

yang berasal dari transfer pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Sebagaimana

tertuang dalam penjelasan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 19

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa alokasi dana

desa merupakan wujud dari pemenuhan hak untuk menyelenggarakan otonomi

desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai

kondisi desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan

demokratisasi.

Alokasi Dana Desa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam peraturan bupati ditetapkan

jenis belanja yang diperbolehkan yakni diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Pelaksanaan pembangunan desa

c. Pembinaan kemasyarakatan desa

d. Pemberdayaan masyarakat desa

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
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Desa yang menjadi tempat penelitian penulis yakni Desa Sari Mulya

Kecamatan Pangkalan Lesung, karena penulis melihat masih kurangnya

partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana alokasi desa. Padahal

penyelenggaraan pemerintah desa melibatkan partisipatif masyarakat agar

penggunaan alokasi dana desa berjalan sesuai yang diharapkan baik dari segi

pelaksanaan maupun kepedulian masyarakat.

Penetapan judul penelitian ini sejalan dengan sembilan penelitian

terdahulu yang ditemui dari google cendekia dan terdapat 4 dari sembilan

penelitian terdahulu tersebut yang mendekati dengan judul penelitian yang

diajukan. Dengan begitu, penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian

terdahulu sebagai pedoman dalam penyusunan karya ilmiah.

Namun dari hasil observasi penulis melihat kurangnya partisipasi

masyarakat dalam melakukan pemantauan penggunaan anggaran alokasi dana

Desa Sari Mulya yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan

Pangkalan Lesung. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala

Dusun di Desa Sari Mulya bersama Bapak Romi mengatakan masyarakat kurang

keterlibatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa, sehingga masyarakat

banyak yang tidak mengetahui penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sari Mulya diketahui dalam

APBDes tahun 2018-2019 tertuang besaran dana alokasi dana desa yang diterima.

Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:
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Tabel I.2 : Alokasi Dana Desa Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2018

Tahun Keterangan Sebelum Perubahan Setelah perubahan

2018 Alokasi Dana Desa Rp. 694.330.600 Rp. 694.330.600

2019 Alokasi Dana Desa Rp. 801.819.000 Rp. 801.819.000

Sumber: Desa Sari Mulya, 2020.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa alokasi dana

desa yang diterima Desa Sari Mulya dari tahun 2018 ke tahun 2019 terdapat

peningkatan jumlah. Di mana dengan besarnya alokasi dana desa yang diterima

memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menggunakan

anggaran untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Namun hal yang sangat perlu

diperhatikan yakni dibutuhkan dukungan atau partisipasi masyarakat dalam

melakukan penggunaan alokasi dana desa khusus pada pembangunan fisik agar

dapat digunakan tepat sasaran.

Penulis temukan beberapa fenomena dari pengamatan yang dilakukan di

Desa Sari Mulya antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam turut serta berpartisipasi pada

penggunaan anggaran alokasi dana desa, sehingga masyarakat tidak

memperhatikan besaran penggunaan anggaran sesuai atau tidak dengan

pembangunan yang ada. Di mana sebagai contoh pembangunan yang

menggunakan alokasi dana desa untuk pembuatan rangka baleho yang bila

ditelaah besaran anggaran tidak sesuai dengan jenis pekerjaan. Seperti

pelaksanaan penggunaan anggaran pembuatan rangka baleho sebesar Rp.
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18.034.000,-. Di sini tidak dijelaskan ukuran rangka baleho tinggi x lebar,

sehingga dibutuhkan penjelasan langsung dari pemerintah desa.

2. Masyarakat tidak pernah mau bertanya pembagian porsi penggunaan

anggaran alokasi dana desa untuk pembangunan fisik dan non fisik.

Dari data pada papan pengumuman yang ada (lampiran), dapat dihitung

bahwa porsi penggunaan anggaran tidak sesuai sebagaimana yang

disampaikan yakni 30% berbanding 70%. Secara aktual belanja

penyelenggaraan pemerintahan desa lebih dari 30% yakni sebesar 37%,

sedangkan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan sebesar

63%.

3. Sedikitnya masyarakat yang ikut terlibat secara langsung dalam setiap

kegiatan-kegiatan yang ada di desa baik itu pada saat musyawarah desa

maupun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan desa.

Tabel I.3 Daftar Hadir Musrenbangdes Tahun 2018 dan 2019

No Jabatan Jumlah
2018 2019

1 Kepala Desa 1 1
2 BPD 4 5
3 Sekretaris Desa 1 1
4 Pegawai Kantor Desa 5 5
5 Kepala Dusun 2 2
6 LKMD 2 1
7 RW dan RT 6 4
8 Pendamping Desa 1 1
9 Tokoh Adat 1 1
10 Tokoh Pendidikan 2 1
11 Tokoh Masyarakat 3 2
12 Masyarakat 2 2
13 Babinkamtibmas 1 1
14 Pegawai Utusan Kecamatan 3 2
Jumlah 34 29

Sumber: Daftar Hadir Musrenbangdes, 2020.
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Pemaparan latar belakang masa dan fenomena di atas maka penulis

berpikir perlu untuk mengangkatnya sebagai sebuah kajian ilmiah. Maka judul

penelitian yakni: Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Anggaran

Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena-fenomena yang ditemui

tersebut, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan merumuskan

masalah penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam alokasi dana desa pada

pembangunan fisik. Di mana terdapat beberapa landasan hukum yang

membenarkan masyarakat untuk turut serta melakukan partisipasi sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf j menyebutkan pemerintah desa dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pemantauan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kemudian Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Desa Pasal 2 ayat (3) disebutkan Masyarakat Desa berhak

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian

ini yakni: Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Anggaran
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Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Anggaran

Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan nantinya, peneliti sangat barharap

bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat untuk :

a. Secara Teoritis

Berguna dalam pengembangan pengetahuan kajian ilmu pemerintahan

terutama di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Riau.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintahan Desa Sari Mulya Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam melibatkan masyarakat pada

penggunaan anggaran alokasi dana desa.
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c. Secara Akademis

Bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan

ilmu pemerintahan.
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BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintah

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik.

Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan

dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan

pemerintahan (publik policy). Pada intinya membuat suatu kebijakan

pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena

kebijakan publik merupakan decision making (memilih dan menilai informasi

yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan

seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan

sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan

diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan

sistematis serta spesifik (khas) (Syafiie, 2011:8).

2. Pemerintah

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik

dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan

hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang

diperintah (Awang dan Wijaya, 2012; 6).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik

dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan

14
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pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang

diperintah (Ndraha, 2011; 6).

Sedangkan menurut Labolo (2014;17) istilah pemerintah setidaknya

menunjuk pada empat pengertian pokok, yaitu Pertama, pemerintah merujuk pada

suatu proses pemerintahan, di mana kekuasaan di operasionalisasikan oleh mereka

yang memegang kekuasaan secara sah. Kedua, istilah pemerintah menunjukkan

pada keberadaan di mana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Ketiga,

pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki

jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Keempat, istilah

pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan

dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta

hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Sitanggang (2004; 9) Pemerintah adalah lembaga atau satuan

organisasi orang-orang yang perintah-perintahnya ditaati oleh rakyat, sedangkan

Pemerintahan adalah bergeraknya semua fungsi-fungsi kedaulatan atau kekuasaan

negara dalam mencapai tujuan bersama.

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur,

rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungannya.

2. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah yang berarti badan

atau organisasi yang mengurus.
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3. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti

perbuatan, cara atau perihal (Syafiie, 2014; 8).

3. Pemerintahan

Menurut Syafiee (2012;8) mengatakan bahwa Pemerintahan berasal dari

kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat

unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling

hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang

diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Syafiie dalam Soemendar (2011; 8) Pemerintahan sebagai badan

yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan

pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat

rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan,

pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan

legitimasi.

Khotami (2016;5) Pemahaman mendasar tentang istilah pemerintahan

berangkat dari kata beberapa pengertian etimologis secara sederhana dengan

mengacu kepada akar kata pemerintahan. Kata pemerintahan berdasar dari kata

“Perintah” dengan ditambah awalan Pe- menjadi “Pemerintah”. Selanjutnya kata

“Pemerintah” setelah mendapat akhiran “an” menjadi “Pemerintahan”. Sehingga

makna dari masing-masing kata tersebut dapat dirumuskan dari penjelasan

berikut:

1. Perintah Pekerjaan menyuruh melakukan sesuatu.
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2. Pemerintah Orang, lembaga, badan yang mempunyai wewenang untuk

menyuruh.

3. Pemerintahan Cara, hal proses yang mana orang, lembaga dalam

melakukan pekerjaan menyuruh.

Ndraha (2005;36) mengatakan Pemerintahan adalah semua badan atau

organisasi yang berfungsi melindungi atau memenuhi kebutuhan dan kepentingan

manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut pemerintah adalah proses

pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia.

4. Fungsi Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara

sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma

baru pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan

masyarakat dalam suatu pemerintahan.

Munaf (2016;147) mengatakan Proses pemerintahan dalam suatu Negara

sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga

berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum administrasi Negara pada

Negara tersebut.

Menurut Rasyid (2002;29) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah

menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat

menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan tidak

diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi pemerintah dituntut untuk mampu

memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang
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memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya.

Secara umum fungsi pemerintahan menurut Azhari (2002:14-16)

mencakup dua fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah yakni:

1. Fungsi Primer
Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus
dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang
diperintah, maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten
oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang
dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah
meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua :
a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan
dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah
yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum
dan dilakukan oleh seluruh Negara di dunia. Kualitas pelayanan
(service quality) diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan
keinginan masyarakat serta ketetapan penyampaiannya dalam
mengimbangi harapan masyarakat.

b. Fungsi Pengaturan
Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur
seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Undang-
undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Maksud dari
fungsi ini adalah agar stabilitas Negara terjaga dan pertumbuhan Negara
sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Sekunder
Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan
kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf
hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, tetapi
semakin integrative yang diperintah, maka fungsi sekunder pemerintah
berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi :
a. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah
dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik
(menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan
berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada Negara maju.

b. Fungsi Pemberdayaan
Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan
kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman.
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Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas dan sebaginya.
Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari dari zona
ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud
agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat
sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan
untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan
terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan
masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai
tujuan Negara.

5. Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:24) adalah suatu

proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintah oleh

penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang

telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Memandang manajemen pemerintah sebagai suatu kegiatan atau usaha

untuk mencapai tujuan Negara dengan menggunakan berbagai sumber yang

dikuasai oleh Negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses

penggerakan untuk mencapai tujuan Negara, di mana terkait erat apa yang kita

kenal dengan fungsi kepamongprajaan.

Ndraha (2011: 158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat

melalui ruang lingkup materi pokok kurikulernya:

a. Asas dan sistem pemerintahan

b. Hukum tata pemerintahan

c. Ekologi pemerintahan

d. Filsafat dan Etika Pemerintahan

e. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan
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Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan

yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41) dapat

dikategorikan antara lain sebagai berikut: manajemen pemerintahan berarti

membuat keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau

evakuasi tentang tata kelola pemerintah, baik yang dilakukan pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Manajemen pemerintahan berarti membuat

menetapkan kebijakan-kebijakan kerja sama antara pemerintah dengan

masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ndraha (2011:160) mengatakan ruang lingkup manajemen pemerintahan

terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

1. Perencanaan pemerintahan

2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan

4. Kontrol pemerintahan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen

pemerintahan memiliki fungsi dasar terhadap kegiatan pemerintahan atau kegiatan

Negara, dan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kegiatan warga Negara

khususnya dalam bidang administrasi, ekonomi/keuangan, sosial dan tata kelola

pemerintahan.
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6. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa

atau village yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country

area, smaller than and town“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-

usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di

Daerah Kabupaten.

Desa menurut Widjaja (2011:3) adalah sebagai kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan

wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan

kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa

dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional
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yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah

Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui

pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun

dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan

pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengertian di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self

community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman

bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan

masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi

desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian

yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan

Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan

Otonomi Daerah.
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Dengan demikian tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan

kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil

guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat

perkembangan dan kemajuan pembangunan.

7. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hampir seluruh Desa di Indonesia mempunyai tata kehidupan yang sama

yaitu memiliki sifat otonom dalam arti mengatur dan mengurus kepentingan

rumah tangga sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri.  Penyelenggaraan

pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan

pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa

diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di

dalam pasal 23 dan pasal 24 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 23 : “ Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa”
Pasal 24 : “ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas
a. Kepastian hukum.
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
c. Tertib kepentingan umum.
d. Keterbukaan.
e. Proporsionalitas.
f. Akuntabilitas.
g. Efektivitas dan efisiensi.
h. Kearifan lokal.
i. Keberagaman. dan
j. Partisipatif.

Adapun penyelenggara pemerintahan di dalam pemerintah Desa adalah

sebagai berikut:
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a. Kepala Desa

Pemerintah  Desa  sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah

pemerintah (RI) yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang

bersangkutan. Pemerintah Desa diatur di dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan

yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

b. Perangkat Desa

Selain Kepala Desa penyelenggaraan pemerintahan Desa juga

dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk

melaksanakan tugasnya. Perangkat Desa diatur juga di dalam Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa,

pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis (Pasal 48). Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa

di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

8. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu pembangunan dengan

cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan–kegiatan

selanjutnya dan untuk jangka yang lebih lama. Keikutsertaan seseorang atau

sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan sangat menentukan dalam

rangka keberhasilan pencapaian tujuan.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Partisipasi dapat diartikan

sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga masyarakat dalam

suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang didasari oleh

kesadaran masyarakat itu sendiri bukan dengan paksaan dari pihak-pihak tertentu.

Jadi partisipasi itu artinya pelibatan diri dari semua pihak yang berkepentingan

(pemerintah, swasta dan masyarakat) pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan

bersama.

Menurut Adisasmita (2013:78) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan

anggota Masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pemeliharaan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.

Selanjutnya Adisasmita (2013;91) menjelaskan bahwa pendekatan

partisipatif mengajak masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pemeliharaan program pembangunan perdesaan karena mereka dianggap paling

mengetahui keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat, dengan demikian

mereka mampu merumuskan solusi mengatasi masalah yang dihadapi, mampu

menentukan prioritas program pembangunan. Pendekatan partisipatif juga

mendorong tumbuhnya kepercayaan diri, mempunyai kekuatan sendiri, dan

memiliki martabat yang mandiri, sehingga terdorong untuk menghilangkan

sebagian besar ketergantungan dari pihak luar.

Kramer dan Arnsten dalam Tjokromidjojo dalam Rohman (2009:48-49)

membagi partisipasi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Partisipasi atau Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan

kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
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2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan.

3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara

berkeadilan.

Menurut Mardikanto dkk (2013:81) partisipasi merupakan keikutsertaan

dan keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat secara aktif dalam suatu

kegiatan, selanjutnya Yadav dalam Mardikanto dkk (2013:82) mengemukakan ada

empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam

kegiatan pembangunan, yaitu:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa

partisipasi cenderung diarahkan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam

berbagai kegiatan pembangunan di Desa meliputi kegiatan dalam perencanaan dan

pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan

dalam masyarakat lokal.

Sanof dalam Indrawijaya dkk (2011:61) menyebutkan bahwa partisipasi

merupakan konsep yang sangat umum yang meliputi berbagai bentuk

pengambilan keputusan oleh sejumlah kelompok yang terlibat. Sedangkan tujuan

dari partisipasi menurut Sanof dalam Indrawijaya dkk (2011:62) mengatakan

bahwa tujuan utama dari peran serta masyarakat adalah:



27

1. Melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan

dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kepercayaan mereka, sehingga

mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam sistem yang

telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah.

2. Menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan

keputusan guna meningkatkan (kualitas) dari perencanaan dan keputusan.

3. Meningkatkan rasa kebersamaan (sense of community) dengan mengajak

masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan teori di atas dengan memandang arti pentingnya masalah

partisipasi peran serta dan keikutsertaan masyarakat atau sumber potensi manusia

dalam pembangunan, partisipasi masyarakat juga dalam pembangunan merupakan

kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan

membiaya pembangunan. Pembangunan tidak akan lancar tanpa adanya ikutserta

masyarakat secara aktif dalam pembangunan di tempat itu sendiri sehingga

pembangunan bisa berjalan sesuai dengan diharapkan.

9. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan

cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan (Yohannes,

2006;133). Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara

perencanaan dan pengawasan.

Kontrol atau pengawasan menurut Kadarisman (2013;173) adalah fungsi

di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan
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semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang

melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian,

pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in

control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar

tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan

atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung

pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu

mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan

kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai

yang tidak memperoleh bimbingan.

Sedangkan Robert J. Mockler dalam Zamani (1998;132) berpendapat

bahwa pengawasan manajemen adalah sebuah usaha sistematik untuk menetapkan

standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem

informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang

telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara

efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Jelasnya pengawasan menurut Simbolon (2004;61) harus berpedoman

terhadap hal-hal berikut:

a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan

b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)

c. Tujuan
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d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan

adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan

seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan

diambil tindakan koreksi.

Menurut G. R. Terry dalam Winardi (1986:397) proses pengawasan

terbagi atas 4 tahapan, yaitu:

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.

2. Mengukur pelaksanaan

3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan

jika ada.

4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

10. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

Negara yang diperlukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan

dan belanja  daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa

proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana,

mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan

mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan.
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Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah

Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat,

dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai kewenangannya

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak

dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari

dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah

Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya

pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa).

Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai

dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan,

keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

1. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
2. Pendidikan dasar,
3. Kesehatan,
4. Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota

Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
5. Jumlah penduduk,
6. Luas wilayah,
7. Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per

hektar).
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Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan

sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk
desa di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi
tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana
Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh
Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang
dimaksud tersebut di atas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang

ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD

didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 Nomor

140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota

kepada Pemerintah Desa.

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa;
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3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian pertama, tetapi merupakan penelitian

lanjutan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk itu pada penelitian ini ditetapkan

beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan, agar penelitian ini

bisa menjawab rumusan masalah penelitian yang ditetapkan. Adapun penelitian

terdahulu sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No. Nama/Tahun Judul Konsep Teori
1 2 3 4

1 Satria Mentari
Tumbel
Politico: Jurnal
Ilmu Politik Vol 6
No. 1 Tahun 2017

Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan
Dana Desa Di Desa
Tumaluntung Satu
Kecamatan Tareran
Kabupaten Minahasa
Selatan

Cohen dan Uphoff (1977)
membagi partisipasi
kedalam beberapa tahapan:
1. Tahap pengambilan

keputusan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap menikmati hasil.
4. Tahap Evaluasi

2 Ray Septianis
Kartika
Jurnal Bina Praja
Volume 4 No. 3
September 2012 hal.
179 – 188

Partisipasi Masyarakat
Dalam Mengelola
Alokasi Dana Desa
(Add) Di Desa
Tegeswetan
Dan Desa Jangkrikan
Kecamatan Kepil
Kabupaten Wonosobo

Menumbuh-kembangkan
keswadayaan melalui
Partisipasi Masyarakat,
pandangan Schlippe
(2007) yakni:
1. Partisipasi dalam

perencanaan
2. Partisipasi dalam

pelaksanaan
3 Noerma Alifahrani

Bahtiar
Jurnal
Kebijakan dan
Manajemen Publik
Volume 5, Nomor
3, September –
Desember 2017. Hal

Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengawasan
Program Alokasi Dana
Desa (Add) Di Desa
Panjunan, Kecamatan
Sukodono, Kabupaten
Sidoarjo

Bentuk-bentuk partisipasi
masyarakat disampaikan
oleh Cohen dan Uphoff
(dalam Solekhan, 2014:10)
terdiri dari empat bentuk
yaitu :
1. Partisipasi dalam

pembuatan keputusan
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1 2 3 4
1-14 (participation in

decision making)
2. Partisipasi dalam

pelaksanaan
(participation in
implementation)

3. Partisipasi dalam
menerima manfaat
(participation in benefit)

4. Partisipasi dalam
evaluasi (participation
in evaluation)

4 Syahrul Syamsi
JISIP: Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu
Politik, Vol. 3, No.
1 (2014), hal 21-28

Partisipasi Masyarakat
Dalam Mengontrol
Penggunaan Anggaran
Dana Desa

Peraturan pemerintah (PP)
dan Surat Edaran mentri
dalam Negri
1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan
3. Pengontrolan.

5 Ekasary Paradenti

Jurnal HOLISTIK,
Tahun X No. 20
/Juli - Desember
2017, Hal 1-17

Partisipasi Masyarakat
Dalam Proses
Pengawasan Anggaran
Dana Desa (Add)
(Studi Kasus Di Desa
Kuma Selatan
Kecamatan Essang
Selatan Kabupaten
Talaud)

Sistem pengendalian untuk
mencegah adanya
1. Ketimpangan,
2. Kebocoran,
3. Penyimpangan dalam

anggaran dana desa.

6 Maria Meliana Nak,
Suciati, Iskandar
Ladamay
Prosiding Seminar
Nasional
Pendidikan dan
Pembelajaran Bagi
Guru dan Dosen
Vol 3, Tahun 2019

Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan
Alokasi Dana Desa
untuk Meningkatkan
Taraf Hidup
Masyarakat Desa Ekin

a. Tahap perencanaan,
pelaksanaan,

b. Pertanggungjawaban
atau evaluasi oleh
pemerintah desa

7 M. Nasuhi, S.Sos.,
M.AP
Jurnal SIKAP Vol.
1 Nomor 1 Juni
2017

Partisipasi Masyarakat
Dalam Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa Di
Desa Terusa
Kecamatan Buer
Kabupaten Sumbawa
Besar NTB
(Studi Kasus Di Desa
Tarusa Kecamatan

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Pengawasan
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1 2 3 4
Buer Kabupaten
Sumbawa)

8 Christin Novita
Lenak
JAP No.31 Vol III
2015

Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Di
Desa Lemoh Timur
Kecamatan Tombariri
Timur
Kabupaten Minahasa

a. Pengambilan keputusan
b. Pelaksanaan kegiatan
c. Evaluasi
d. Pemanfaatan hasil

9 Fiky Riski
Program Studi Ilmu
Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas
Muhammadiyah
Mataram
2019

Partisipasi Masyarakat
Dalam Mengawasi
Alokasi Dana Desa
Untuk Meningkatkan
Perekonomian
Desa Labuhan
Bontong Kecamatan
Tarano
Kabupaten Sumbawa
Tahun 2018

a. Partisipasi masyarakat
pada tahap perencanaan

b. Partisipasi dalam
pelaksanaan

c. Partisipasi pada tahap
Pengawasan

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel di atas ditemukan

sebanyak 9 penelitian yang mendekati diperoleh dari tulisan berbentuk jurnal

maupun skripsi. Kesemuanya meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam

pengawasan penggunaan ataupun pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Di mana

dari sumber penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan yakni

terletak dari segi sama-sama membahas permasalahan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan ADD. Sementara perbedaan terletak dari masalah di lapangan

yang berbeda dan konsep teori yang digunakan berbeda. Dengan demikian

penelitian ini termasuk dalam penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian

sebelumnya.



35

C. Kerangka Pikir

Lahirnya undang-undang tentang desa telah melahirkan semangat baru

dalam upaya membangun Indonesia ke arah lebih baik. Pengertian Desa menurut

pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini dapat

disajikan dalam bentuk skema berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikir Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Sumber: Olahan Penelitian, 2020.

Partisipasi MengikatPenggunaan ADD
2019

Alokasi Dana Desa Digunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pengawasan
Yadav dalam Mardikanto dkk (2013:82),
tahapan partisipasi masyarakat:
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

pembangunan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

pembangunan.
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D. Konsep Operasional

Penelitian ini diuraikan konsep operasional untuk menghindari

kesalahpahaman dalam penafsiran istilah penelitian yang digunakan:

1. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini desa

adalah Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

2. Masyarakat desa adalah sekumpulan orang yang mendiami atau bertempat

tinggal atas dasar kebersamaan dalam sebuah perkumpulan yang sah disebut

desa.

3. Partisipasi adalah keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan sekelompok

masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak

langsung.

4. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah keikutsertaan masyarakat

dalam proses penggunaan ADD di desa tanpa meminta imbalan dengan dasar

kesukarelaan untuk kemajuan dan kemakmuran lingkungan tempat

tinggalnya.

5. Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah penggunaan anggaran alokasi dana

desa yang diterima desa untuk menyejahterakan masyarakat.

6. Indikator partisipasi masyarakat dalam penggunaan ADD ditetapkan yakni:
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a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, merupakan salah satu indikator

penelitian yang ditetapkan tolak ukur berupa ikut serta dalam perencanaan

penggunaan ADD dan ikut memberikan usulan penggunaan ADD.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, salah satu indikator dengan tolak

ukur yang ditetapkan yakni keikutsertaan secara langsung dalam kegiatan

menggunakan ADD dan ikut serta memobilisasi masyarakat untuk

bergotong royong.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Pada penelitian

ini ditetapkan tolak ukur indikator berupa sub indikator sebagai berikut:

melakukan pengawasan penggunaan ADD, melakukan pemantauan

pembangunan menggunakan ADD, dan melakukan penilaian hasil

pembangunan menggunakan ADD.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Pada penelitian ini

ditetapkan sub indikator sebagai tolak ukur yakni: ikut serta merawat hasil

pembangunan, ikut serta menjaga pembangunan dari tangan-tangan tidak

bertanggungjawab, dan ikut serta membuat rambu-rambu atas

pembangunan yang telah dilaksanakan.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini

dilandasi dari  konsep  operasional yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk

tabel berikut:
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Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Konsep Variabel Indikator Item Penilaian
1 2 3 4

Partisipasi
Masyarakat
Adalah
keterlibatan
anggota
masyarakat
dalam
pembangunan
meliputi
kegiatan dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
pemeliharaan
yang dikerjakan
oleh masyarakat
lokal.
(Adisasmita,
2013:78)

Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pengawasan
Penggunaan
Anggaran
Dana Desa
Di Desa Sari
Mulya
Kecamatan
Pangkalan
Lesung
Kabupaten
Pelalawan

1. Partisipasi
dalam
pengambilan
keputusan.

a. Ikut serta dalam
perencanaan penggunaan
ADD

b. Ikut memberikan usulan
penggunaan ADD

2. Partisipasi
dalam
pelaksanaan
kegiatan.

a. Keikutsertaan secara
langsung dalam kegiatan
yang menggunakan ADD

b. Ikutserta memobilisasi
masyarakat untuk
bergotong royong

3. Partisipasi
dalam
pemantauan
dan evaluasi
pembangunan

a. Melakukan pengawasan
penggunaan ADD

b. Melakukan pemantauan
pembangunan
menggunakan ADD

c. Melakukan penilaian hasil
pembangunan
menggunakan ADD

4. Partisipasi
dalam
pemanfaatan
hasil
pembangunan

.

a. Ikut serta merawat hasil
pembangunan

b. Ikut serta menjaga
pembangunan dari tangan-
tangan tidak
bertanggungjawab

c. Ikut serta membuat
rambu-rambu atas
pembangunan yang telah
dilaksanakan
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Menurut Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna

daripada generalisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan

fenomena berdasarkan keadaan di lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk

kata-kata dan bahasa.

Jenis penelitian kualitas yang ditetapkan agar peneliti bisa menggali lebih

dalam mengenai permasalahan penelitian yang ditetapkan, sehingga penelitian

kualitatif memberikan peluang untuk mengumpulkan data sesuai dengan

kebutuhan secara mendalam dan dengan sumber informasi yang bisa bertambah

jumlahnya sesuai dengan harapan yang diinginkan. Di mana dengan metode

kualitatif ini pengumpulan data bisa saja bertambah jumlahnya dari segi informan

dan instansi yang bisa dijadikan sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan

penelitian seperti dari Kecamatan, Dinas terkait dengan penyelenggaraan
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pemerintah desa, serta media massa yang pernah meliputi masalah pengawasan

ADD.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk

mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam

mengenai partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa

di Desa Sari Mulya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Desa Sari

Mulya dikarenakan karena penulis menemukan ada beberapa fenomena yang

mengindikasikan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa,

seperti pengawasan masyarakat dalam pembuatan rangka baleho yang besaran

anggaran tidak sesuai dengan jenis rangka balehonya. Sementara hal lainnya

kurangnya perhatian masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran,

sehingga porsi pembagian anggaran untuk belanja penyelenggaraan pemerintah

desa tidak sesuai dengan yang diumumkan. Pada peneliti memfokuskan mengenai

partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada penggunaan alokasi

dana desa, dikarenakan pembangunan yang dilakukan belum sesuai dengan

ketentuan dan masyarakat kurang turut serta dalam berpartisipasi.

Dengan demikian dari paparan di atas, maka penelitian Desa Sari Mulya

sebagai lokasi penelitian dikarenakan belum melibatkan masyarakat dalam

pembangunan dan memanfaatkan ADD sebagaimana yang ditetapkan.
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C. Informan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi

informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun,

dan Ketua LKMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Tabel III.1 Informan Penelitian

No Kriteria Jumlah
1. Key Informan :

Kepala Desa 1 orang

2. Informan Tambahan:

Ketua BPD

Ketua LKMD

Kepala Dusun

Tokoh Masyarakat (Tokoh Agama, Adat, dan Pemuda)

Masyarakat Desa

1 orang

1 orang

1 orang

3 orang

3 orang

Jumlah 10 orang
Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam

penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan

dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik

snowball sampling. Menurut Sugiyono (2016: 97) snowball sampling adalah

teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.

Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan



42

masalah penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan

Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini

yakni Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Ketua LKMD, Tokoh

Masyarakat, Masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang

diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan

menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian

ini.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden

dalam hal ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Ketua LKMD,

Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden,

indikator-indikator penelitian yang ditetapkan, dan hambatannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-

keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis dan monografi lokasi penelitian.

2. Struktur organisasi Pemerintah Desa

3. APBDes tahun 2018-2019
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4. Data pendukung lainnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui

studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan

dengan cara:

a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden

yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara

dilaksanakan dengan teknik terstruktur, di mana peneliti menyediakan

pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk

mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang

dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan

langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi

dilaksanakan untuk melihat aktivitas Partisipasi Masyarakat Dalam

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-

dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga

dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam

pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: pertama, mempersiapkan
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daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak

dicapai; kedua, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai;

ketiga, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil

wawancara; keempat, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan

untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; kelima, mewawancarai informan;

keenam, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai

bidangnya.

H. Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2016:117).

Jadi data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam

penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan

mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan

berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik

pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Dengan
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demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau

interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian

kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam

bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah

dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang

terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan

secara deskriptif.

J. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan April tahun 2020. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

No Jenis Kegiatan

Bulan dan Minggu ke 2020/2021

April Juni Juli Agustus Jan/Mar
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan dan
penyusunan UP x x x x x x

2 Seminar UP x
3 Revisi UP x
4 Revisi Kuesioner x x x
5 Rekomendasi

Survey x x
6 Survay Lapangan x x x
7 Analisis data x x x
8 Penyusunan

Laporan Hasil
Penelitian
(Skripsi)

x x x x

9 Konsultasi Revisi
Skripsi

x x x

10 Ujian
Konferehensif
Skripsi

x x

11 Revisi Skripsi x x
12 Penggandaan

Skripsi
x x
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sari Mulya

Desa Sari Mulya adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat

berawal dari tahun 1989 sejak adanya program Transmigrasi Sosial dari daerah

Jawa yang pada saat itu berjumlah 377 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala

Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Transmigrasi bernama

Ali Amri. Pada tahun 1991 pengelolaan desa ini diserahkan kepada pemerintah

daerah Provinsi Riau dan selanjutnya dilakukan pemilihan Pejabat Sementara

Kepala Desa yang pertama dan terpilih bapak Ir. Heru Herianto sebagai Kepala

Desa Sari Mulya.

Tanah yang digunakan untuk lokasi Desa Sari Mulya berasal dari

penyerahan PT. Sari Lembah Subur yang berada di dalam wilayah Desa

Genduang. Pada masa pemerintah Pejabat Sementara Kepala Desa pertama ini

kegiatan Desa Sari Mulya banyak digunakan untuk menata kelembagaan

kelompok masyarakat, mulai dari pembagian regu atau kelompok (disesuaikan

dengan daerah asal) yang menjadi cikal bakal terbentuknya dusun dan penataan

kelompok pertanian lainnya.

Desa Sari Mulya terbentuk dan terdaftar di pemerintahan pada tahun 1998

dengan SK Gubernur Riau No. 487/V/1993 dengan letak geografis Sari Mulya

Gajah pada titik koordinat 00.36 LS, 00.25 BT.
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Adapun yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Sari Mulya

dari tahun 1992 sampai saat ini sebagai berikut:

Tabel IV.1 Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sari Mulya

No. Tahun/Periode Kepala Desa
1 1992 – 1995 Ir. Heru Herianto

2 1995 – 1999 Ijon Sumanta

3 1999 – 2008 Hadi Prayitno

4 2008 – 2014 S. Suhendar

5 2014 – 2015 Sunyono. T

6 2015 – 2017 S. Suhendar

7 2017 – Sekarang S. Suhendar

Sumber: Desa Sari Mulya, 2020.

2. Monografi

Desa Sari Mulya merupakan salah satu dari 10 desa di Kecamatan

Pangkalan Lesung  yang terletak 4 Km ke arah barat dari ibukota Kecamatan.

Desa Sari Mulya mempunyai luas lebih kurang sekitar 1.004 Ha dengan

berbatasan wilayah desa sebagai berikut:

- Sébelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Bandar Petalangan

Kabupaten Pelalawan

- Sébelah Selatan berbatasan dengan: Desa Genduang

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Dusun Tua

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Genduang dan Desa Mayang Sari

Luas Desa Sari Mulya seluruhnya 10,04 Km2, dan jumlah penduduk pada

Juli 2020 adalah 1.515 jiwa, yang terdiri dari 790 laki-laki, dan 713 perempuan.

Dari 1.515 jiwa jumlah penduduk Desa Sari Mulya terdapat 424 kepala keluarga.
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Adapun komposisi penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur

No Kelompok Umur Jumlah
1.

2.

3.

4.

5.

6.

0 – 12 bulan

1 – 5 tahun

5 – 7 tahun

7 – 15 tahun

15 – 56 tahun

> 56 tahun

43 Jiwa

112 Jiwa

106 Jiwa

269 Jiwa

920 jiwa

108 jiwa

Jumlah 1.515 Jiwa
Sumber: Kantor Desa Sari Mulya, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang terkecil pada

kelompok umur 0-12 bulan, yakni 43 jiwa. Dan kelompok usia produktif yakni

kelompok umur 15-56 tahun mencapai 920 jiwa. Jadi penduduk yang berusia

produktif  di Desa Sari Mulya cukup banyak, kelompok penduduk ini merupakan

potensi yang dapat digerakkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

Tabel IV.3 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Belum Sekolah

Tidak Tamat SD

Tamat SD

Tamat SLTP/Sederajat

Tamat SLTA/Sederajat

Akademi/PT

155 jiwa

87 jiwa

164 jiwa

573 jiwa

446 jiwa

90 jiwa

JUMLAH 1.515 jiwa

Sumber: Kantor Desa Sari Mulya, 2020
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Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk telah

memperoleh pendidikan, yakni untuk tingkat SD dan SMP berjumlah 1.019 jiwa

dan tingkat SLTA/Sederajat  berjumlah 446 jiwa. Dan menamatkan perguruan

tinggi sebanyak 90 jiwa. Di samping itu, keadaan penduduk menurut mata

pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian Jumlah
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Petani

Buruh Tani

PNS

Pedagang

Montir

Bidan Swasta

Pembantu RT

TNI/Polri

Pengusaha UMKM

Karyawan

Honorer

Wiraswasta

Kontruksi

268 orang

145 orang

23 orang

24 orang

6 orang

2 orang

2 orang

- orang

23 orang

63 orang

13 orang

27 orang

1 orang

Sumber: Kantor Desa Sari Mulya. 2020

Dilihat komposisi penduduk menurut mata pencaharian, sebagian besar

bermata pencaharian sebagai non-petani, yaitu seperti PNS, pedagang, montir,

pengusaha UMKM, karyawan, honorer dan wiraswasta, kontruksi dan bidan

swasta. Sedangkan petani dan buruh tani sebanyak 413 jiwa, dan rata-rata petani

di Desa Sari Mulya adalah petani sawit, karet dan lainnya.
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3. Prasarana Fisik Desa

Keadaan prasarana fisik Desa Sari Mulya yang meliputi prasarana

pemasaran, prasarana perhubungan, dan prasarana sosial budaya. Keadaan

prasarana pemasaran Desa Sari Mulya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5 Keadaan Prasarana Pemasaran.

No. Jenis Prasarana Jumlah
1.

2.

3.

4.

5.

Pasar Umum

Toko

Warung

Warung PKK

KUD

1 buah

2 buah

7 buah

- buah

1 buah

Sumber: Kantor Desa Sari Mulya, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa Desa Sari Mulya memiliki pasar umum 1

buah dan memiliki toko dan warung. Prasarana pemasaran di Desa Sari Mulya

baik secara kuantitas maupun kualitas masih kurang memenuhi kebutuhan

masyarakat sehari-harinya.

Prasarana perhubungan merupakan prasarana penting bagi sebuah desa, di

mana dengan adanya prasarana perhubungan memungkinkan masyarakat untuk

membawa barang-barang yang akan dijual ke tempat pemasaran, selain itu segala

kegiatan sudah tentu memerlukan prasarana perhubungan. Prasarana perhubungan

Desa Sari Mulya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel IV.6 Keadaan Prasarana Perhubungan.

No. Jenis Prasarana Panjang
1.

2.

3.

4.

Jalan Aspal

Jalan Batu

Jalan Tanah

Jembatan

4 km

3 km

3 km

6 meter

Sumber: Kantor Desa Sari Mulya, 2020

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dan keadaan prasarana

perhubungan kurang memadai. Jalan aspal 4 km, jalan batu 3 km, dan jalan tanah

3 km. Selain itu terdapat 2 buah jembatan dengan rata-rata setiap jembatan

panjangnya 3 meter.

Prasarana ini dirasakan masih kurang, terutama untuk membawa hasil

kebun karena kurangnya jalan lingkung menuju kebun. Keadaan prasarana sosial

budaya Desa Sari Mulya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.7 Keadaan Prasarana Sosial Budaya.

No Jenis Prasarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

Kantor Desa
Kantor KUD
Poskesdes
Gedung Serba Guna
Gedung BUMDes
Gedung Posyandu
Masjid
Musholla
Lapangan Sepak Bola
Lapangan Badminton
Lapangan Bola Volly
Lapangan Sepak Takraw
Pemakaman Islam
Pemakaman Kristen

1
1
1
1
1
1
2
8
2
1
3
1
2
1

Sumber: Kantor Desa Sari Mulya, 2020
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa prasarana sosial budaya Desa Sari

Mulya cukup memadai. Hampir semua prasarana yang diperlukan oleh

masyarakat telah ada dan dapat dimanfaatkan.

4. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), dalam menjalankan pemerintah seharí-hari Kepala Desa dibantu oleh

1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala urusan, yakni kepala urusan

pemerintahan, kepala urusan pembangunan, dan kepala urusan umum.

Di samping itu dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan, Kepala Desa

juga dibantu oleh 3 (ketiga) orang Kepala Dusun beserta 6 (enam) Ketua Rukun

Warga dan 12 (dua belas) Ketua Rukun Tetangga dan BPD. Adapun tingkat

pendidikan Aparat Pemerintah Desa Sari Mulya pada tabel berikut ini:

Tabel IV.8 Tingkat Pendidikan Aparat Desa Sari Mulya

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

Sekolah Dasar

SLTP

SLTA

Akademi

Perguruan Tinggi

-

-

6

1

3

Jumlah 10

Sumber: Kantor Desa Sari Mulya, 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat, bahwa tingkat pendidikan aparat Desa

Sari Mulya yang tamat SLTA 6 orang, Akademi 1 orang, Perguruan Tinggi 3
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orang. Dan tingkat pendidikan ini juga sangat menentukan kemampuan aparat

Desa  untuk melaksanakan program-program dan pembangunan Desa tersebut.

B. Pemerintahan Desa Sari Mulya

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Desa Sari Mulya Kecamatan Pengkalan Lesung

menganut sistem kelembagaan pemerintah Desa dengan pola minimal,

selengkapnya disajikan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sari Mulya Kecamatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Sumber: Kantor Kepala Desa Sari Mulya, 2020

KEPALA DESA
S. SUHENDAR

Sekdes
RONNI

BPD

ZAINI

Kaur Keuangan
SUMILA WATI

Kaur Perencanaan
JANES

Kepala Dusun

Kaur Tata Usaha
JUMIYATI

Kasi Pemerintahan
ELI OKTAVIA

Kasi Kesos
ARI SETIAYAWAN
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2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan bagan di atas, dapat di jelaskan bahwa kedudukan tugas dan

fungsi dalam struktur pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa

a. Kedudukan: sebagai alat pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan desa

b. Tugas: menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan

pemerintahan, dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan

semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

c. Fungsi: Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, koordinasi,

menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas

dari pemerintahan pusat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Sekretaris desa

a. Kedudukan: sebagai staf bidang tata usaha kepala desa dan memimpin

sekretaris desa

b. Tugas: menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan, serta pelayanan ketatausahaan Desa.

c. Fungsi: melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, melaksanakan

urusan keuangan, dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas

Kepala Desa berhalangan.

3. Kepala Urusan

a. Kedudukan: sebagai tugas pembantu tugasnya masing-masing.
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b. Tugas: melaksanakan tugas ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-

masing.

c. Fungsi: melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data dan

informasi yang menyangkut bidangnya masing-masing.

4. Kepala Dusun

a. Kedudukan: sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah

kerjanya.

b. Tugas: melaksanakan pemerintah desa di bawah kepemimpinan kepala desa.

c. Fungsi: melaksanakan kegiatan pemerintahan desa, dan pembangunan

kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan desa dan

kebijakan kepala desa

5. Ketua RW/RT

a. Kedudukan: sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah

kerjanya.

b. Melaksanakan pemerintah desa di bawah kepemimpinan kepala desa.

c. Fungsi: melaksanakan kegiatan pemerintahan desa, dan pembangunan

kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan desa dan

kebijakan kepala desa.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai hasil penelitian mengenai

partisipasi masyarakat dalam penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa

Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan faktor

penghambatnya, maka terlebih dahulu peneliti jabarkan identitas informan sebagai

gambaran sumber informasi yang memberikan penjelasan atas permasalahan yang

diteliti.

Identitas responden yang peneliti klasifikasikan dalam bentuk tabel

mengenai nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan/jabatan para

informan penelitian ini. Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No Informan
Usia

(Tahun)
Jenis

Kelamin
Pendidikan Pekerjaan/ Jabatan

1 S. Suhendar 53 Laki-laki SMA Kepala Desa
2 Budi Haryono 28 Laki-laki S-1 Anggota BPD
3 Sukirman 38 Laki-laki SMA Ketua LKMD/

LPM
4 Megi Fiyastra 28 Laki-laki SMA Kepala Dusun I
5 Abdul Rasyid 33 Laki-laki S-1 Tokoh Agama
6 Diran 42 Laki-laki SD Tokoh Adat
7 Jasri 41 Laki-laki SD Tokoh Pemuda
8 Okta Kurnia

Rahma
25 Perempuan S-1 Tokoh Pendidikan

9 Amri. A 35 Laki-laki SD Petani
10 Jumiyati 24 Perempuan S-1 Anggota PKK

Sumber: Olahan Penelitian, 2020.
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari segi usia

semua informan berada pada tingkatan yang sangat produktif. Di mana usia

informan berada pada kisaran 24 tahun sampai dengan 53 tahun, sehingga dengan

usia yang sudah dewasa dan matang ini tentunya telah banyak pengetahuan dan

pengalaman yang dirasakan dalam hal pembangunan yang ada di Desa Sari

Mulya.

Kemudian dari segi jenis kelamin terdapat 8 orang berjenis kelamin laki-

laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan, sehingga dapat dikatakan penelitian

ini bersifat heterogen yang telah terwakili dari segi jenis kelamin. Sementara dari

tingkat pendidikan yang dimiliki informan terdapat tingkat pendidikan yang

paling banyak jumlahnya yakni berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1), kemudian

diikuti dengan tingkat pendidikan SD dan SMA.

Dengan demikian jelaslah bahwa informan pada penelitian ini memiliki

segi usia yang berada pada usia produksi, dan telah terwakili dari jenis kelamin,

serta informan telah mengecapi berbagai tingkat pendidikan secara formal. Hal ini

tentunya bisa mendukung dalam memberikan berbagai informasi seputar

permasalahan penelitian yang peneliti teliti.

B. Hasil Penelitian

Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan setiap

tahunnya memiliki alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan

roda pemerintahan mulai yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (Pemerintah
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Kabupaten), Dana Desa (Pemerintah Pusat), Bantuan Keuangan (Pemerintah

Provinsi), maupun berasal dari PAD (Hasil Usaha Desa).

Pada penelitian ini penelitian memfokuskan pada penggunaan Alokasi

Dana Desa yang diterima pemerintah Desa Sari Mulya setiap tahunnya khusus

pada tahun 2019 yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan roda

pemerintahan baik itu dalam pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan,

maupun pemberdayaan masyarakat. Di mana dana ADD ini tentunya digunakan

untuk sepenuhnya kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa baik itu

dalam penggunaan pelayanan (operasional aparatur pemerintah desa), maupun

pembangunan fisik di desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan

masyarakat.

Di mana untuk lebih spesifik dalam menelaah partisipasi masyarakat

dalam melakukan pengawasan atas penggunaan ADD di Desa Sari Mulya ini,

peneliti menetapkan beberapa indikator penelitian yang dijadikan bahan acuan

dalam menggali permasalahan pada pengawasan yang dilakukan masyarakat pada

penggunaan ADD. Hal ini dilakukan agar penelitian ini tidak melebar dan keluar

dari fokus penelitian yang hendak dicapai.

Dengan demikian, maka pada penelitian ini ditetapkan 2 tujuan yang

hendak dicapai yakni mengetahui dan menganalisis pengawasan dari masyarakat

pada penggunaan ADD, kemudian mengetahui hambatan dari pengawasan

tersebut. Di mana untuk mencapai tersebut penelitian ini diperoleh dari seluruh

tanggapan yang diberikan informan kemudian dianalisis secara mendalam dan
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didukung dari hasil pengamatan lapangan sebagai bentuk koreksi dari tanggapan

yang diberikan.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa
di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Partisipasi masyarakat dalam penggunaan ADD memang sudah

sepantasnya dilakukan. Walaupun di dalam ketentuan peraturan perundangan

secara jelas mengenai partisipasi penggunaan ADD menjadi tanggung jawab dari

pemerintah kabupaten melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, tetapi peran masyarakat juga harus mendapat porsi untuk turut serta

melakukan partisipasi atas pemanfaatan ADD tersebut.

Masyarakat sebagai objek dari pembangunan tentunya ingin memperoleh

pembangunan yang sesuai kebutuhan dan kualitas yang baik, sehingga hal inilah

yang mendasari perlunya ada partisipasi dari masyarakat dalam penggunaan ADD

terutama pada proses pembangunan yang ada yakni di Desa Sari Mulya

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Agar terdapat penyamaan pemahaman mengenai partisipasi masyarakat

dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa terlebih dahulu dijabarkan

pendapat dari masing-masing informan mengenai makna dari partisipasi. Berikut

tanggapan yang diberikan para informan mengenai makna partisipasi masyarakat:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Muya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Partisipasi adalah adanya keinginan dari diri seseorang untuk ikut serta
dalam segala hal. Keikutsertaan dari masyarakat ikut serta dalam
kegiatan di Desa (Wawancara pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020,
bertempat di Kantor Desa)
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Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa partisipasi merupakan

keinginan yang ada pada diri masyarakat untuk ikut serta dalam semua kegiatan

yang ada di Desa terutama dalam mengawasi pengguna alokasi dana desa. di

mana partisipasi yang diharapkan adalah adanya peran serta masyarakat di Desa

Sari Mulya dalam mengawasi semua aktivitas penggunaan alokasi dana desa yang

dianggarkan setiap tahunnya.

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Ikut serta. Keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses. (Wawancara
pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat di Kediaman
Bapak Budi Haryono)

Tanggapan ini juga menjelaskan makna dari partisipasi yang ada di

masyarakat. Di mana masyarakat Desa Sari Mulya diminta untuk ikut serta dalam

berpartisipasi mengawasi penggunaan alokasi dana desa yang dianggarkan, mulai

dari proses penetapan penggunaan sampai dengan pelaksanaannya terutama pada

pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, sehingga penggunaan alokasi

dan desa menjadi tepat sasaran.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Keikutsertaan ataupun ada keinginan dari diri kita untuk ikut serta.
Keikutsertaan masyarakat untuk hadir dalam segala kegiatan yang ada di
desa. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat
di Kediaman Bapak Sukirman)

Dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang dimiliki desa.

keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan atas penggunaannya

sangat penting. Partisipasi penggunaan alokasi dana desa bisa dilakukan
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masyarakat mulai dari perumusan, perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan

berbagai kegiatan desa, sehingga ADD yang dimiliki menjadi tepat sasaran dan

tepat guna.

Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:

Partisipasi adalah keikutsertaan. Ikut serta atau peran masyarakat dalam
suatu kegiatan berkaitan dana desa. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal
01 Desember 2020 bertempat di Kediaman Bapak Megi Fiyastra).

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil bagian

mengawasi penggunaan alokasi dana desa. Bagian yang bisa diambil masyarakat

adalah turut serta berpartisipasi dalam penggunaan ADD yang dimiliki desa setiap

tahunnya.

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kesadaran dari diri seseorang untuk ikut serta. Keikutsertaan dari
masyarakat untuk ikut serta dalam segala kegiatan di desa (Wawancara
pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Abdul Rasyid).

Partisipasi juga merupakan kesadaran yang ada pada diri masyarakat untuk

ikut serta dalam berbagai kegiatan yang ada di desa terutama pada penggunaan

alokasi dana desa. Kesadaran ini bisa dimulai dari memberikan usulan jenis

kegiatan yang akan dilakukan, perencanaan, menghadiri penetapan kegiatan pada

saat musrenbangdes, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan terutama

kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:
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Keikutsertaan dari setiap masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dan
pengambilan keputusan dalam kegiatan desa. (Wawancara pada hari
Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul
Rasyid).

Partisipasi juga bisa dilakukan masyarakat dengan ikut serta dalam

pengambilan keputusan pada penetapan berbagai kegiatan di desa yang bersumber

dari alokasi dana desa. Pengambilan keputusan ini bisa dilakukan dengan ikut

serta menghadiri rapat musrenbangdes di desa untuk menetapkan jenis kegiatan

yang bisa dilakukan dengan menggunakan alokasi dana desa.

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kepedulian yang ada pada diri setiap orang. Sebuah keputusan yang ada
pada diri setiap masyarakat untuk ikut serta dalam semua kegiatan yang
ada di desa. (Wawancara pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Partisipasi bisa juga berbentuk kepedulian masyarakat untuk ikut serta

mengambil bagian dalam semua proses kegiatan yang ada di desa. kepedulian ini

bisa dilihat dari keikutsertaan masyarakat pada saat merumuskan, merencanakan,

menetapkan, mengawasi pelaksanaan, dan juga memberikan masukan sebagai

bahan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan

alokasi dana desa.

Wawancara yang disampaikan Ibu Jumiyati seorang  tokoh PKK di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Partisipasi adalah keikutsertaan kita. Partisipasi masyarakat adalah
keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan didaerahnya.
(Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2020 bertempat di
Kediaman Ibu Jumiyati).
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Berdasarkan tanggapan yang telah disampaikan para informan tersebut

jelaslah bahwa semua informan mengetahui dengan baik makna dari partisipasi

masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi proses

penggunaan ADD pada berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan,

pembinaan, dan pemberdayaan. Di mana pada penelitian ini keikutsertaan

masyarakat tersebut dimulai dari adanya partisipasi dalam mengusulkan,

merancang, melaksanakan, dan merawat semua pembangunan yang ada, sehingga

terwujudnya pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan ADD.

Untuk mencapai partisipasi masyarakat dalam penggunaan ADD

sebagaimana yang diharapkan, maka pada penelitian ini ditetapkan beberapa

indikator dan dimensi penilaian, agar pembahasan penelitian tidak melebar ke

mana-mana. Untuk itu dapat diuraikan satu persatu hasil dari penelitian ini dengan

mempedomani dari indikator yang digunakan.

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada penggunaan ADD

merupakan salah satu bentuk partisipasi yang bisa melibatkan masyarakat dalam

merencanakan dan mengusulkan berbagai program yang diperbolehkan untuk

kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat ditunjukkan

dalam pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk pembangunan,

pembinaan, dan pemberdayaan yang diperbolehkan. Adanya keikutsertaan

masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka secara tidak langsung sudah ada

langkah partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.
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1). Ikut serta dalam perencanaan penggunaan ADD

Ikut serta dalam perencanaan penggunaan ADD pada penelitian ini adalah

partisipasi masyarakat dalam turut serta memberikan beragam ide dan turut serta

menyusun program perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Di mana

keikutsertaan ini bisa dimulai dari memberikan ide-ide pada saat rapat di tingkat

RT, kemudian di Tingkat RW, dan pada saat musrenbangdes desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Muya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Memberikan ide atau usulan terkait perencanaan penggunaan ADD yang
dapat dilakukan pada saat rapat desa atau musyawarah desa (Wawancara
pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, bertempat di Kantor Desa).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa masyarakat dibenarkan

untuk ikut serta dalam perencanaan penggunaan ADD melalui pemberian ide-ide

pembangunan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini

jelaslah bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta dalam

melakukan perencanaan penggunaan ADD di Desa Sari Mulya.

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Memberi usulan pada saat musyawarah atau rapat RPJM Desa dan selalu
mengkritik atau memberikan saran yang bertujuan untuk membangun
Desa Sari Mulya. (Wawancara pada hari Kamis, tanggal 19 November
2020 bertempat di Kediaman Bapak Budi Haryono).

Perencanaan yang penting untuk diikutkan oleh masyarakat dalam

memberikan ide maupun masukan pada pembangunan adalah pada saat rapat

musrebangdes penyusunan RPJMDes, sehingga di sini dapat dengan jelas garis
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besar pembangunan dan pemberdayaan yang bisa dilakukan dengan menggunakan

ADD.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Ikut serta dalam musyawarah atau rapat desa dan mengawasi
pembangunan. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Sukirman)

Masyarakat ikut serta dalam musyawarah atau rapat yang ada di desa,

sehingga bisa memberikan berbagai ide dan masukan dalam perencanaan

pembangunan. Di mana perencanaan kegiatan sangat penting dilakukan agar

kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan menjadi tepat sasaran.

Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:

Mengusulkan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan (Wawancara pada
hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Megi Fiyastra).

Salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi penggunaan

ADD di Desa Sari Mulya adalah ikut serta dalam mengusulkan berbagai jenis

kegiatan, sehingga kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah desa

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini tentunya akan

memberi dampak bagi pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat guna.

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Ikut hadir pada saat rapat ataupun musyawarah desa dan ikut memantau
pembangunan yang dibangun di desa. (Wawancara pada hari Senin,
tanggal 16 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).
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Kehadiran masyarakat dalam setiap rapat di tingkat desa maupun pada saat

musrenbangdes sangat diharapkan. Dikarenakan kehadiran masyarakat bisa

memberikan masukan dan juga legalisasi berbagai perencanaan kegiatan yang

telah direncanakan dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan, sehingga semua

kegiatan yang bersumber dari ADD dapat diketahui masyarakat.

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Ikut hadir pada saat musrenbangdes, serta memberikan ide-ide ataupun
usulan terkait penggunaan dana desa dan ADD. (Wawancara pada hari
Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul
Rasyid).

Partisipasi masyarakat bisa diperlihatkan dengan menghadiri setiap rapat-

rapat yang di adakan pemerintah desa terutama dalam membahas mengenai

berbagai perencanaan kegiatan yang direncanakan pemerintah desa untuk

dilaksanakan. Di mana pada saat rapat tersebut, masyarakat bisa memberikan

masukan, mengkritik, serta bisa mengetahui penggunaan ADD yang diterima

pemerintah desa.

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Bentuk partisipasi dari masyarakat yaitu memberikan ide di waktu rapat
dan memberikan usulan kepada perangkat desa terkait penggunaan dana
desa yang ada. (Wawancara pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Berbagai bentuk partisipasi bisa dilakukan masyarakat, yang salah satunya

dalam merencanakan penggunaan ADD. Di mana partisipasi ini bisa diberikan

masyarakat dengan mengikuti kegiatan musrenbangdes dan memberikan ide-ide
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atau masukan berbagai jenis kegiatan yang memang dibutuhkan, sehingga ADD

yang dimiliki menjadi tepat guna dan tepat sasaran, serta yang terpenting

penggunaannya diketahui oleh masyarakat.

Wawancara yang disampaikan Ibu Okta Kurnia Rahma Tokoh Pendidik di

Desa Sari Mulya mengatakan:

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan ADD
adalah musyawarah. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 17 November
2020 bertempat di Kediaman Ibu Okta Kurnia Rahma).

Beragam jenis partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat dalam

penggunaan ADD. Di mana masyarakat bisa melakukannya mulai dari tahapan

perencanaan penggunaan ADD dengan memberikan ide-ide pada saat

Musrenbangdes, sehingga penggunaan ADD untuk berbagai kegiatan sesuai

dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat.

Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Ada beberapa bentuk partisipasi dari masyarakat di dalam perencanaan
penggunaan ADD seperti kehadiran dari masyarakat dan perangkat desa
waktu diadakannya musrenbangdes dan masyarakat di situ juga
memberikan ide-ide untuk pembangunan di desa. (Wawancara pada hari
Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Amri.
A).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan ADD bisa

dilakukan pada saat menghadiri rapat Musranbangdes. Pada saat rapat masyarakat

bisa memberikan masukan berupa usulan berbagai kegiatan yang memang

dibutuhkan masyarakat, sehingga penggunaan ADD yang dimiliki desa dapat

menjadi tepat sasaran.
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Wawancara yang disampaikan Ibu Jumiyati seorang  tokoh PKK di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Memberikan usulan ketika desa mengadakan musyawarah desa tentang
pembangunan. (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2020
bertempat di Kediaman Ibu Jumiyati).

Dari beberapa pendapat di atas sangat jelas tergambar bahwa masyarakat

diharapkan untuk memberikan masukan atau ide pada saat musrenbangdes

RPJMDe dan musrenbangdes tahunan. Di mana bentuk partisipasi yang bisa

dilakukan masyarakat pada perencanaan penggunaan ADD adalah dengan

memberikan ide-ide berupa jenis pembangunan yang bisa dilakukan melalui

ADD.

Berdasarkan dari pengamatan yang peneliti lakukan pada dokumen rapat

musrenbangdes Desa Sari Mulya. Di mana pada tahun 2019 lalu tingkat kehadiran

masyarakat pada saat rapat sangat sedikit, yang hadir pada saat rapat hampir

sebagian besarnya merupakan perwakilan dari masyarakat. Sementara masyarakat

itu sendiri tidak ada yang hadir, sehingga partisipasi masyarakat dalam

perencanaan penggunaan ADD di Desa Sari Mulya sangat rendah. Hal ini dapat

dibuktikan dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat musrenbandes Desa Sari

Mulya pada tahun 2019 hanya 29 orang yang terdiri dari berbagai elemen

masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada sub indikator Ikut serta dalam

perencanaan penggunaan ADD partisipasi masyarakat cukup rendah, sehingga

masyarakat di Desa Sari Mulya kurang memberikan kontribusi dalam perencanaan
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penggunaan ADD. Hal ini tentunya berdampak pada partisipasi masyarakat dalam

turut serta mengawasi penggunaan ADD juga menjadi rendah.

2). Ikut memberikan usulan penggunaan ADD

Ikut memberikan usulan penggunaan ADD merupakan salah satu bentuk

partisipasi yang bisa ditunjukkan masyarakat melalui pengajuan berbagai bentuk

usulan pembangunan dan pemberdayaan pada saat RPJMD maupun

Musrenbangdes.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Mulya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Di waktu rapat desa atau pada saat musrenbangdes. Tentunya banyak
usulan yang diberikan masyarakat ada dalam penyelenggaraan
pemerintah desa, pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat
(Wawancara pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, bertempat di
Kantor Desa).

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan ADD dimulai dari

ikut dalam perencanaan, kemudian memberikan usulan-usulan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Namun semua usulan tersebut haruslah mengikuti alur yang

semestinya, seperti menetapkan jenis dan bentuk usulan dimulai dari tingkat RT,

kemudian disetujui pada tingkat RW, yang kemudian dimasukkan sebagai

perencanaan pada tingkat desa dengan sasaran penggunaan ADD.

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Tidak ada batasan, bahkan masyarakat harus tahu dana ADD itu dapat
berapa dan apa manfaatnya selama ini. Bangunan desa, kegiatan yang
bertujuan untuk mengatasi pembangunan antar desa serta memperkuat
masyarakat desa sebagai objek dari pembangunan. (Wawancara pada hari
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Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Budi
Haryono).

Berbagai usulan dalam penggunaan ADD yang telah disampaikan

masyarakat pada saat musyawarah desa. Tetapi besaran dari dana ADD dan

kegunaannya untuk apasaja jarang sekali dibahas, sehingga usulan-usulan dari

masyarakat yang disetujui tidak dapat ketahui bersumber dari anggaran yang

mana satu. Untuk itu penting adanya edukasi kepada masyarakat penggunaan

ADD untuk apasaja dan berapa besarnya, sehingga dalam setiap usulan tidak

terjadi kesalahpahaman. Dikarenakan ADD setiap tahun sudah pasti diperoleh

desa sementara dana lainnya belum tentu, dikarenakan harus disesuaikan dengan

kondisi dan situasi.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Di waktu rapat dan musyawarah desa, masyarakat menyampaikan
aspirasi atau ide-ide kepada perangkat desa. Salah satu ide yang
diberikan masyarakat tidak pernah luput dari pembangunan di desa.
(Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Sukirman)

Masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir pada saat musrenbangdes

untuk menyampaikan beragam ide pada saat merencanakan kegiatan yang akan

dilaksanakan pemerintah desa dengan penggunaan ADD. Dengan demikian

jelaslah bahwa masyarakat diberikan peluang untuk memberikan masukan dan

kritikan dalam merencanakan pembangunan di desa.

Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:
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Boleh ditingkat RT atau di rapat musrenbangdes. Pembangunan fisik,
pemberdayaan, dan lainnya. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 01
Desember 2020 bertempat di Kediaman Bapak Megi Fiyastra).

Masyarakat diperbolehkan untuk hadir dan ikut serta dalam rapat mulai

dari tingkat RT sampai pada musrenbangdes di Desa untuk mengusulkan

pembangunan yang diinginkan. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui

besaran anggaran yang dimiliki desa dan proses penggunaan anggaran yang ada.

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Pada saat rapat antar dusun dan pada waktu musyawarah di desa. Usulan
yang saya tahu kebanyakan masyarakat memberikan usulan untuk
pembangunan. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Masyarakat desa di berikan kesempatan untuk ikut serta menyampaikan

idenya pada saat perencanaan penggunaan ADD. Di mana kesempatan tersebut

dilalui dengan dengan memberikan ide dari tingkat paling bawah yakni dari

tingkat RT, kemudian pada tingkat RW, dan disepakati perencanaan prioritas di

tingkat Dusun yang dibawa pada saat Musrenbangdes untuk diusulkan sebagai

perencanaan kegiatan di tingkat Desa.

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Pada saat musyawarah antar dusun dan selanjutnya di waktu rapat desa.
Usulan yang diberikan seperti pembangunan drainase, semenisasi jalan
lingkungan, kerangka baleho dan banyak lagi usulan-usulan yang lainnya.
(Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Berbagai kegiatan yang diusulkan pada saat musrenbangdes bersumber

dari masyarakat. Di mana usulan perencanaan tersebut dimulai dari tingkat RW
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yang kemudian dibawa ke rapat musrenbangdes untuk dibahas dan disetujui

sebagai program kegiatan pada tahun berjalan. Beragam jenis usulan perencanaan

yang diusulkan masyarakat melalui kepala Dusun, yang paling banyak diusulkan

sebagai perencanaan kegiatan salah satunya adalah pembangunan semenisasi jalan

lingkungan.

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Pada saat rapat dusun dan selanjutnya pada waktu rapat desa ataupun
musrenbangdes. Banyak usulan yang diberikan masyarakat salah satunya
pada bidang pembangunan setiap rapat masyarakat selalu mengajukan
usulan untuk pembangunan di setiap dusun. (Wawancara pada hari Jumat,
tanggal 27 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa masyarakat bisa

memberikan usulan perencanaan dimulai pada saat rapat di tingkat dusun dan

selanjutnya pada waktu rapat desa ataupun musrenbangdes diajukan kepala Dusun

sebagai salah satu perencanaan. Banyak usulan yang diberikan masyarakat salah

satunya pada bidang pembangunan setiap rapat masyarakat selalu mengajukan

usulan untuk pembangunan di setiap dusun.

Wawancara yang disampaikan Ibu Okta Kurnia Rahma Tokoh Pendidik di

Desa Sari Mulya mengatakan:

Masyarakat diperbolehkan memberikan usulan penggunaan ADD adalah
saat musyawarah. Saat musyawarah di bebaskan memberikan ide-ide
cemerlang tentang ADD. Meningkatkan pendapatan desa dan
pembangunan desa. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 17 November
2020 bertempat di Kediaman Ibu Okta Kurnia Rahma).

Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengusulkan perencanaan

penggunaan ADD yang diterima pemerintah desa. Di mana usulan perencanaan
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tersebut bisa dilakukan pada saat musrenbangdes, sehingga semua usulan

perencanaan bisa tersalurkan dan bisa diperdebatkan untuk dijadikan sebagai salah

satu kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja pemerintah desa pada tahun

berjalan.

Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Pada saat diadakannya rapat atau musyawarah desa di dana semua
masyarakat ataupun perangkat desa mempunyai kesempatan memberikan
usulan. Sejauh ini banyak usulan yang diberikan masyarakat seperti
pembuatan drainase, kerangka baleho, dan banyak lagi usulan yang
diberikan masyarakat. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Amri. A).

Partisipasi masyarakat desa dalam penggunaan ADD bisa diwujudkan

dengan mengikuti berbagai rapat yang di adakan mulai dari tingkat RT sampai di

tingkat Desa yakni musrenbangdes. Pada saat diadakannya rapat atau musyawarah

desa di dana semua masyarakat ataupun perangkat desa mempunyai kesempatan

memberikan usulan. Sejauh ini banyak usulan yang diberikan masyarakat seperti

pembuatan drainase, kerangka baleho, dan banyak lagi usulan yang diberikan

masyarakat, sehingga dengan usulan pembangunan yang disetujui masyarakat

juga bisa turut serta mengawasi jalanan kegiatan tersebut.

Wawancara yang disampaikan Ibu Jumiyati seorang  tokoh PKK di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Dalam memberikan masukan ketika musyawarah desa. Usulan
pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. (Wawancara pada hari
Sabtu, tanggal 13 November 2020 bertempat di Kediaman Ibu Jumiyati).
Beragam jenis usulan perencanaan yang bisa diberikan masyarakat pada

penggunaan ADD. Di mana usulan perencanaan tersebut bisa berbentuk kegiatan
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pembangunan, pemberdayaan, dan juga pembinaan, sehingga semua kegiatan

yang diusulkan masyarakat bisa tepat sasaran. Namun pada faktanya pada saat

musrenbangdes masyarakat sangat sedikit yang hadir, sehingga kesempatan dalam

memberikan beragam usulan menjadi tertutup. Dikarenakan semua program dan

kegiatan harus berasal dari musyawarah di tingkat desa.

Tanggapan yang telah disampaikan seluruh informan di atas dapat tarik

secara garis besar bahwa masyarakat telah turut berpartisipasi dalam

merencanakan penggunaan ADD pada saat penyusunan RPJMDes dan

Musrenbangdes, kemudian masyarakat juga telah terlibat dalam memberikan

beragam usulan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. Di mana salah

satu usulan yang disampaikan masyarakat dengan sumber dana ADD adalah

pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan melalui dokumen APBDes

perubahan terlihat jelas bahwa pada saat Musrenbangdes tahun 2019 terdapat

beberapa orang masyarakat hadir dan menyampaikan usulan kepada pemerintah

desa. Dengan demikian jelaslah bahwa telah terdapat partisipasi masyarakat dalam

melakukan perencanaan dan memberikan usulan penggunaan ADD di Desa Sari

Mulya, sehingga diharapkan dengan adanya partisipasi ini masyarakat bisa

melakukan pengawasan atas semua kegiatan penggunaan ADD yang ada terutama

pada pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan.

Masyarakat telah turut serta berpartisipasi dalam memberikan usulan

penggunaan dana ADD berupa bentuk penyelenggaraan pemerintah desa,

pembangunan desa, dan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat. Dengan
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demikian jelaslah bahwa masyarakat telah turut serta berpartisipasi dalam

memberikan usulan kegiatan pada pemerintah desa, sehingga dengan usulan

tersebut dan ditetapkan sebagai prioritas kegiatan membuka kesempatan

masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang

dijalankan pemerintah desa bersumber dari ADD.

Dengan demikian jelaslah bahwa partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan penggunaan ADD sudah dilakukan, walaupun dengan

jumlah kehadiran masyarakat yang sedikit. Tetapi secara umum telah ada

partisipasi dari masyarakat Desa Sari Mulya dalam pengambilan keputusan

penggunaan ADD, sehingga dapat dikatakan masyarakat telah turut mengawasi

alokasi penggunaan anggaran ADD yang diterima desa pada tahun 2019.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

1). Keikutsertaan secara langsung dalam kegiatan yang menggunakan ADD

Partisipasi masyarakat yang secara langsung dalam kegiatan menggunakan

ADD bisa dilakukan. Di mana partisipasi langsung ini bisa melalui pembangunan

fisik yang dikerjakan pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat sebagai

pelaksananya.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Mulya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Untuk kegiatan yang terlaksana penggunaan ADD salah satunya kegiatan
ibu PKK. Pelaksanaannya untuk kegiatan yang ada saya lihat berjalan
dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Yang pastinya masyarakat
hadir ke lapangan dan ikut dalam kegiatan ibu PKK seperti menanam
sayur-sayuran dan kegiatan lainnya. (Wawancara pada hari Jumat tanggal
04 Desember 2020, bertempat di Kantor Desa)
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Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa tidak

seluruh masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang

berasal dari ADD. Di mana saat ini terlihat yang secara langsung berpartisipasi

dalam penggunaan ADD tersebut adalah kelompok PPK yang hampir setiap

tahunnya mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah desa dengan

menggunakan ADD.

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Para petinggi desa harus terlebih dahulu melakukan rapat dengan
masyarakat untuk menentukan bentuk kegiatan yang akan dikerjakan
Masyarakat siap memberikan sumbangan tenaga, gotong royong, dan
memberikan ide-ide atau gagasan.. (Wawancara pada hari Kamis, tanggal
19 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Budi Haryono)

Keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam penggunaan ADD di

Desa Sari Mulya bisa dilakukan dengan memberikan kontribusi berupa gotong

royong mempersiapkan lahan tempat kegiatan akan dilaksanakan terutama pada

kegiatan fisik. Sementara partisipasi langsung bisa diikuti hanya segelintir

masyarakat yang ditetapkan pada beberapa program kegiatan pembangunan fisik

yang bersifat swakelola.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Yang setahu saya kalau dalam kegiatan yang menggunakan dana ADD
yaitu kegiatan ibu PKK. Untuk pelaksanaannya yang saya lihat berjalan
dengan baik dan lancar. Masyarakat hadir dan membantu apapun
kegiatan yang ada di lapangan. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Sukirman).
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Berbagai kegiatan yang bersumber dari ADD dislokasi pemerintah desa.

Namun yang paling jelas kontribusi langsung diikuti oleh masyarakat desa adalah

kegiatan ibu PKK. Di mana penggunaan ADD di Desa Sari Mulya dengan

mengalokasi sebagian dana untuk pembinaan ibu-ibu PKK, sehingga secara

langsung masyarakat desa terutama dari kelompok ibu-ibu terlibat dalam kegiatan

tersebut.

Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:

Pembangunan fisik (gedung, jalan, dan lainnya). Dilaksanakan sesuai
hasil rapat, sesuai dengan RAB, dan memantau kegiatan. Melaksanakan
gotong royong jika dibutuhkan, swadaya jika diperlukan.. (Wawancara
pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 bertempat di Kediaman
Bapak Megi Fiyastra).

Dari kegiatan fisik tidak seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan

terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Dikarenakan ada ketentuan yang harus

dijalani, sehingga kegiatan fisik hanya dilakukan para pelaksana kegiatan yang

sebelumnya telah ditunjukkan pemerintah desa. Namun demikian, keterlibatan

masyarakat secara langsung bisa saja dilakukan pada kegiatan seperti

pembangunan jalan dengan dilakukan secara sukarela.

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Yang saya lihat kegiatan penggunaan ADD yaitu adanya pembangunan
semenisasi, dan lainnya. Untuk pelaksanaannya berjalan dengan baik
tidak ada kendala. Ikut melihat ataupun mengawasi pengerjaan dalam
suatu bangunan. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).
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Pada kegiatan pembangunan fisik yang menggunakan ADD, tidak seluruh

masyarakat bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Tetapi

masyarakat bisa terlibat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut dengan

melihat aktivitas pelaksanaan pembangunan, sehingga kontribusi masyarakat

dalam mengawasi jalannya pembangunan fisik yang bersumber dari ADD bisa

dilakukan.

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Yang setahu saya kalau dalam kegiatan yang menggunakan dana ADD
ada kegiatan ibu PKK. Pelaksanaannya yaitu dengan bergotong royong
antar RT. Membuat kegiatan ibu-ibu PKK seperti adanya menanam
tanaman sayur-sayuran yang mana kegiatan ini dilakukan oleh ibu-ibu
antar RT. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Masyarakat telah dilibatkan dalam kegiatan yang menggunakan dana ADD

seperti adanya kegiatan ibu PKK. Di mana kegiatan ibu-ibu PKK seperti adanya

menanam tanaman sayur-sayuran yang mana kegiatan ini dilakukan oleh ibu-ibu

antar RT. Dengan adanya salah satu kegiatan yang dilakukan kelompok PKK ini

memberikan bukti bahwa ada keterlibatan masyarakat dalam penggunaan ADD di

Desa Sari Mulya.

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kalau untuk kegiatan yang menggunakan ADD yang setahu saya ada
dalam bentuk pembangunan seperti posko peristirahatan di lahan makam.
Dalam pelaksanaan kegiatan ataupun pembangunan saya lihat berjalan
dengan lancar selama pembangunan. Yang saya lihat bentuk keikut
sertaan masyarakat secara langsung untuk mengerjakan pembangunan
yang dibangun masih bisa dikatakan tidak ada karena sebagian
masyarakat hanya melihat pengerjaan dan tidak ikut serta membantu
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pengerjaan. (Wawancara pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Kegiatan yang menggunakan ADD yang ada di Desa Sari Mulya dalam

bentuk pembangunan seperti posko peristirahatan di lahan makam. Dalam

pelaksanaan kegiatan ataupun pembangunan berjalan dengan lancar selama

pembangunan. Bentuk keikutsertaan masyarakat secara langsung untuk

mengerjakan pembangunan yang dibangun masih bisa dikatakan tidak ada karena

sebagian masyarakat hanya melihat pengerjaan dan tidak ikut serta membantu

pengerjaan. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat tidak ikut seta terlibat secara

langsung, tetapi tetap melakukan pengawasan dengan cara mendatangi tempat

aktivitas pembangunan.

Wawancara yang disampaikan Ibu Okta Kurnia Rahma Tokoh Pendidik di

Desa Sari Mulya mengatakan:

Pembangunan. Adanya tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan
dan evaluasi. Ikut serta dalam pembangunan tidak ada. (Wawancara pada
hari Selasa, tanggal 17 November 2020 bertempat di Kediaman Ibu Okta
Kurnia Rahma).

Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Ada beberapa kegiatan yang digunakan yang setahu saya banyak
digunakan untuk pembangunan yang setahu saya beberapa bangunan
yang digunakan ADD yaitu pembuatan kerangka baleho, semenisasi, dan
drainase. Yang saya lihat semua pembangunan yang menggunakan dana
ADD terlaksana dengan baik. Kalau dari masyarakat tidak ada yang ikut
serta ataupun yang berpartisipasi untuk membantu pembangunan yang
ada, karena setahu saya yang melaksanakan kegiatan pembangunan yaitu
orang tukang yang diupah. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Amri. A).
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Berbagai jenis kegiatan yang sumber dananya berasal dari ADD Desa Sari

Mulya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Di mana kegiatan tersebut

berbentuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Namun

tidak seluruh masyarakat bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut,

sehingga masyarakat hanya bisa mengawasi jalannya kegiatan seperti

pembangunan semenisasi jalan.

Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan dan dari dokumen-

dokumen yang ada. Masyarakat di Desa Sari Mulya telah berpartisipasi dalam

berbagai kegiatan yang sumber dananya berasal dari ADD, seperti mengikuti

kegiatan ibu-ibu PKK, melakukan pengawasan pada saat pembangunan

semenisasi jalan, dan pembuatan tempat baleho. Pada pelaksanaan kegiatan

pembangunan, pengawasan yang dilakukan masyarakat hanya sebatas memantau

aktivitas kegiatan pembangunan tanpa ada pertanyaan mengenai sumber dana,

besar dana, dan spesifikasi dari pembangunan tersebut kepada pemerintah desa.

Namun masyarakat lebih banyak melakukan kritikan-kritikan di belakang, seperti

membicarakan kekurangan dan kelemahan dari pembangunan tersebut di warung-

warung atau tempat berkumpul, sehingga bentuk pengawasan langsung yang

dilakukan terdapat kekurangan menjadi tidak diketahui oleh pemerintah desa.

Dengan demikian beragam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa

bersumber dari ADD sudah ada keikutsertaan masyarakat secara langsung

maupun dalam mengawasinya. Namun dari seluruh kegiatan tersebut, masyarakat

turut serta berpartisipasi secara langsung adalah kegiatan pembangunan fisik

berupa pembuatan jalan dan gorong-gorong yakni ikut serta melakukan
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pembersihan lahan dengan cara bergotong royong, sementara kegiatannya

dilaksanakan oleh pelaksana yang telah ditunjuk desa yakni TPK. Kemudian

kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah pemberdayaan

perempuan yang tergabung dalam kelompok PKK, sehingga tergambar dengan

jelas bahwa masyarakat desa telah berpartisipasi dalam penggunaan ADD di Desa

sari Mulya.

2). Ikutserta memobilisasi masyarakat untuk bergotong royong

Partisipasi masyarakat dalam turut serta memobilisasi masyarakat untuk

bergotong royong dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bersumber dari

ADD juga merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan

di desa. Hal ini tentunya sekaligus membuka kesempatan masyarakat untuk turut

serta melakukan pengawasan kegiatan yang diikutinya.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Mulya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Di dalam hal bergotong royong semua perangkat desa selalu memberikan
arahan dan mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan
lingkungan. Keseluruhan dari masyarakat desa. (Wawancara pada hari
Jumat tanggal 04 Desember 2020, bertempat di Kantor Desa)

Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi pada penggunaan dana

ADD di Desa Sari Mulya adalah melalui kegiatan gotong royong. Di mana

kegiatan gotong royong ini bisa dilakukan untuk membantu jalannya kegiatan

pembangunan seperti semenisasi jalan, masyarakat ikut serta melakukan

pembersihan lahan atau badan jalan yang akan disemenisasi secara bergotong

royong.
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Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Kurang signifikan, tetapi bisa dikatakan lumayan. Dalam UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa sudah memiliki tim untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan, kita sebagai masyarakat hanya memberikan masukan
kritik, saran dalam mengawasi pembangunan tersebut. (Wawancara pada
hari Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Budi Haryono)

Desa sudah memiliki tim untuk melaksanakan kegiatan pembangunan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Masyarakat

diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kritik, saran dalam mengawasi

pembangunan.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Masyarakat selalu ikut dalam bergotong royong dan selalu mendapatkan
arahan dari perangkat desa. Seluruh masyarakat desa, tapi ada sebagian
pembangunan yang diikutsertakan hanya TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).
Untuk yang mengetahui lebih detail mengenai pembangunan penggunaan
ADD yaitu tim TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan masyarakat hanya
mengawasi bangunan yang akan di bangun serta merawat dan menjaga
bangunan. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Sukirman)

Masyarakat telah ikut dalam bergotong royong dan selalu mendapatkan

arahan dari perangkat desa mulai dari tingkat RT sampai ke pemerintah desa.

Seluruh masyarakat desa, tapi ada sebagian pembangunan yang diikutsertakan

hanya TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Untuk yang mengetahui lebih detail

mengenai pembangunan penggunaan ADD yaitu tim TPK (Tim Pengelola

Kegiatan) dan masyarakat hanya mengawasi bangunan yang akan di bangun serta

merawat dan menjaga bangunan.
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Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:

Boleh saja jika dibutuhkan dan jika mengharuskan masyarakat gotong
royong. Semua kalangan masyarakat yang berdomisili di suatu wilayah
tersebut. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020
bertempat di Kediaman Bapak Megi Fiyastra).

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Untuk gotong royong masyarakat selalu mendapat arahan dan berjalan
dengan lancar. Seluruh masyarakat dan perangkat-perangkat desa..
(Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Kalau untuk bergotong royong masyarakat selalu diajak oleh pemerintah
desa untuk melaksanakan gotong royong. Di dalam penggunaan ADD
yang selalu turut serta yaitu Kaur, Kepala Wilayah (Kadus), RW, dan RT..
(Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Aktivitas masyarakat dalam melakukan partisipasi pembangunan yang

salah satunya adalah pada saat bergotong royong masyarakat selalu diajak oleh

pemerintah desa untuk melaksanakan gotong royong. Di dalam penggunaan ADD

yang selalu turut serta yaitu Kaur, Kepala Wilayah (Kadus), RW, dan RT dalam

hal teknis, sementara masyarakat bisa ikut serta mengawasi proses pembangunan

yang sedang berjalan dan memberikan masukan.

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Untuk bergotong royong masyarakat selalu ikut dan selalu diarahkan oleh
perangkat desa untuk selalu bergotong royong membersihkan lingkungan
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di setiap RT/RW. Yang setahu saya selama ini yang ikut serta ada dari
perangkat desa, baik dari RT, RW, Kadus, Kades dan sebagian
masyarakat desa. (Wawancara pada hari Jumat, tanggal 27 November
2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Masyarakat selalu ikut dalam kegiatan gotong royong dan selalu diarahkan

oleh perangkat desa di setiap RT/RW. Selama ini yang ikut serta ada dari

perangkat desa, baik dari RT, RW, Kadus, Kades dan sebagian masyarakat desa.

Hasil ini tentunya memberikan gambaran bahwa masyarakat desa telah ikut serta

dalam kegiatan langsung berupa gotong royong.

Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Selama ini untuk bergotong royong memang selalu ada ajakan dari
perangkat desa yang pastinya dari ketua RT dan RW selalu mengajak
untuk bergotong royong. Seluruh masyarakat desa dan perangkat desa
seperti RT, RW, kepala dusun, dan tokoh masyarakat.. (Wawancara pada
hari Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Amri. A).

Berdasarkan tanggapan yang telah disampaikan seluruh informan di atas

dapat diambil garis besarnya bahwa masyarakat dalam penggunaan ADD telah

melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung

masyarakat turut serta bergotong royong dalam membersihkan lahan-lahan yang

menjadi lokasi pembangunan, kemudian untuk pemberdayaan ibu-ibu PKK secara

bersama-sama menjalankan program kerjanya yang dana bersumber ADD.

Sementara secara tidak langsung banyak masyarakat memberikan bantuan

berupa sumbangan makanan/minuman pada saat adanya kegiatan gotong royong.

Sementara untuk memobilisasi masyarakat tentunya peranan dari pemuka-pemuka

masyarakat yang sangat cekatan dalam mengerahkan warganya, sehingga



86

masyarakat menjadi terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

yang sumber dananya berasal dari ADD.

Keikutsertaan secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan

masyarakat dalam memobilisasi masyarakat pada setiap kegiatan gotong royong

memperlihatkan sudah adanya partisipasi yang ditunjukkan masyarakat. Hal ini

tentunya secara langsung masyarakat juga turut melakukan pengawasan atas

kegiatan tersebut, sehingga partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan

ADD telah dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah

desa.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan secara tidak langsung dan

langsung peneliti peroleh di lapangan. Di mana pada saat pembangunan akan

dilaksanakan di suatu wilayah, masyarakat di sekitar lokasi turut serta dalam

membantu proses pelaksanaan kegiatan sebagaimana contoh pada pembangunan

jalan, masyarakat di sekitar lokasi dengan sukarela melaksanakan kegiatan gotong

royong untuk membersihkan lahan tempat pembangunan akan dikerjakan. Begitu

juga dengan pemberdayaan, ibu-ibu PKK dengan dimotori ketua-ketua PKK

tingkat RT/RW dengan sukarela saling bahu membahu menjalankan program

penanaman sayur di rumah masing-masing melalui bantuan dana yang berasal dari

ADD.

Dengan demikian jelaslah bahwa sudah terlihat partisipasi masyarakat

dalam mengikuti berbagai kegiatan yang bersumber dari dana ADD di Desa Sari

Mulya dalam bentuk gotong royong maupun pemberdayaan kelompok PPK,

sehingga masyarakat yang menjadi objek dari pembangunan, pemberdayaan, dan
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pembinaan bisa merasa penggunaan ADD. Namun, partisipasi yang dilakukan

masyarakat hanya bersifat keikutsertaan tanpa mengetahui asal usul dari jenis

kegiatan yang dilaksanakan seperti sumber dana pembangunan jalan dan sumber

dana dari pemberdayaan kelompok PKK, sehingga pengawasan yang dilakukan

hanya bersifat fisik saja tanpa mendalami sumber dananya, manfaatnya, dan

spesifikasinya. Kemudian dari kelompok PKK hanya mengetahui mendapatkan

bantuan pemberdayaan dari desa tanpa mengetahui sumber dananya, sehingga

masyarakat tidak mengetahui dengan jelas sumber dana yang digunakan atas

berbagai kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan yang diikuti

masyarakat.

Indikator keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

menggunakan ADD di Desa Sari Mulya secara umum masyarakat telah turut serta

berpartisipasi secara langsung dengan melibatkan diri melalui kegiatan PKK dan

mengawasi jalannya kegiatan pembangunan semenisasi jalan, serta ikut serta

dalam kegiatan gotong royong yang diselenggarakan pemerintah desa. Semua

kegiatan yang diikuti masyarakat baik secara langsung turut serta mengerahkan

tenaganya maupun mengawasi, tetapi masyarakat tidak mengetahui dengan pasti

besaran dana, sumber dana, spesifikasi pekerjaan, dan tujuan dari kegiatan

tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam partisipasi masyarakat mengawasi

penggunaan ADD di Desa Sari Mulya pada indikator partisipasi pelaksanaan

kegiatan sudah berjalan. Tetapi belum diiringi dengan pengawasan atas



88

penggunaan ADD, sehingga semua kegiatan yang diikuti masyarakat tidak

diketahui asal dana, spesifikasi, dan tujuannya.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Pemantauan suatu aktivitas yang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan

sangat penting dampaknya bagi meningkatkan kualitas maupun kuantitas serta

manfaat dari suatu kegiatan. Pada penelitian ini partisipasi masyarakat sebagai

pengawas penggunaan ADD dilihat dari pemantauan dan evaluasi atas

pembangunan yang telah dilakukan.

1). Melakukan pengawasan penggunaan ADD

Pengawasan sangat penting dilakukan pada setiap kegiatan terutama

kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Di mana pengawasan ini bertujuan

agar semua kegiatan berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak terjadi

penyelewengan-penyelewengan dan kegiatan yang dilakukan menjadi tepat

sasaran.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Muya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Dengan menanyakan ke perangkat desa terkait penggunaan ADD dan
melihat secara langsung ke lapangan. Melihat secara langsung ke
lapangan bersama BPD dan menanyakan mengenai biaya serta
pembangunannya. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 04 Desember
2020, bertempat di Kantor Desa)

Pengawasan penggunaan ADD yang bisa dilakukan masyarakat dengan

cara menanyakan langsung ke perangkat desa terkait penggunaan ADD dan

melihat secara langsung ke lapangan proses pembangunan yang sedang berjalan.

Melihat secara langsung ke lapangan masyarakat bisa mengetahui dengan jelas



89

bentuk, jenis, dan sumber biaya yang dialokasikan pada pembangunan yang

sedang berjalan.

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Bentuk dan caranya adalah mengambil kegiatan untuk menjadi subjek
atau pelaku dalam pembangunan. Dengan cara harus mengetahui
perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah
desa dan APBDes serta menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan
desa. (Wawancara pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat
di Kediaman Bapak Budi Haryono)

Masyarakat bisa terlibat secara langsung dalam proses pembagunan

dengan caranya turut serta dalam pembangunan. Masyarakat harus mengetahui

mulai dari perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah

desa dan APBDes serta menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa,

sehingga bisa melakukan pengawasan pada proses pembangunan yang ada.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Masyarakat turun secara langsung ke lapangan untuk melihat
pembangunan yang di bangun dan diikuti oleh BPD. Dengan cara melihat
secara langsung ke lapangan. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Sukirman)

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Ikut untuk ke lapangan dan mengetahui jenis bangunan yang di bangun
dan di anggaran dana untuk pembangunan. Turut ke lapangan dan
bertanya secara langsung dengan pelaksana kegiatan. (Wawancara pada
hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Abdul Rasyid).
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Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengawasi pekerjaan

pembangunan di lapangan dan mengetahui jenis bangunan yang di bangun dan di

anggaran dana untuk pembangunan. Turut ke lapangan dan bertanya secara

langsung dengan pelaksana kegiatan, sehingga masyarakat memahami dengan

jelas pembangunan yang sedang dikerjakan.

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Salah satunya yaitu menentukan volume dana untuk bangunan yang
dibangun dan mengontrol di saat adanya pembangunan di lapangan.
Sejauh ini dari masyarakat masih bisa dikatakan jarang untuk melakukan
pemantauan pembangunan. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Sampai saat ini masyarakat kurang terlibat aktif dalam mengetahui secara

detil mengenai pembangunan yang dikerjakan berkenaan dengan sumber dana,

volume pekerjaan, dan sebagainya. Masyarakat hanya melakukan pemantauan

pembangunan di lapangan dengan melihat proses pekerjaannya saja dan

membahas kelebihan dan kekurangannya di warung-warung.

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kalau dalam bentuk pengawasan penggunaan ADD dari masyarakat bisa
dikatakan jarang terjadi yang setahu saya masyarakat hanya melihat
pembangunan yang sudah jadi dan di waktu pembangunan. Dengan
melihat langsung ke lapangan bagaimana pengerjaannya dan bagaimana
bentuk bangunan yang di bangun di desa. (Wawancara pada hari Jumat,
tanggal 27 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Bentuk pengawasan penggunaan ADD dari masyarakat bisa dikatakan

jarang terjadi, masyarakat hanya melihat pembangunan yang sudah jadi dan di
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waktu pembangunan. Dengan melihat langsung ke lapangan bagaimana

pengerjaannya dan bagaimana bentuk bangunan yang di bangun di desa.

Wawancara yang disampaikan Ibu Okta Kurnia Rahma Tokoh Pendidik di

Desa Sari Mulya mengatakan:

Tidak ada partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Tidak
ada masyarakat yang ikut dalam pemantauan pembangunan. (Wawancara
pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 bertempat di Kediaman Ibu
Okta Kurnia Rahma).

Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Ada beberapa bentuk pengawasan masyarakat salah satunya masyarakat
hadir ataupun melihat secara langsung di waktu pembangunan yang ada
di desa. Dengan cara datang ke lapangan secara langsung jika ada
kegiatan pembangunan. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Amri. A).

Ada beberapa bentuk pengawasan masyarakat salah satunya adalah dengan

hadir ataupun melihat secara langsung di proses pembangunan yang sedang

berjalan di desa. Dengan cara datang ke lapangan secara langsung jika ada

kegiatan pembangunan, maka sudah menggambarkan adanya partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan yang ada di desa.

Wawancara yang disampaikan Ibu Jumiyati seorang  tokoh PKK di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Mengetahui jenis dan pagu dana dari bangunan tersebut. Selalu
berkoordinasi dengan pihak pelaksana kegiatan. (Wawancara pada hari
Sabtu, tanggal 13 November 2020 bertempat di Kediaman Ibu Jumiyati).

Dari tanggapan yang disampaikan para informan penelitian di atas, maka

secara umum dapat dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat

adalah pemantauan penggunaan ADD untuk kepentingan masyarakat. Namun
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sebelum melakukan pengawasan masyarakat harus mengetahui lebih dahulu jenis

kegiatan, sumber dana, dan pelaksana kegiatan. Hal ini dilakukan agar dalam

pemantauan penggunaan ADD terutama pada pembangunan fisik dapat dilakukan

dengan sebaik mungkin, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mampu bermain

curang dalam kuantitas maupun kualitas pembangunan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, terdapat bahwa sebagian besar

masyarakat kurang peduli mengenai penggunaan ADD yang ada di Desa Sari

Mulya terutama dalam mengawasi besarnya anggaran untuk beberapa kegiatan. Di

mana mengenai besaran dananya, masyarakat kurang memahaminya yang paling

penting bagi masyarakat kegiatan atau program pembangunan untuk kepentingan

masyarakat ada di lakukan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa masyarakat

telah ikut serta berpartisipasi dalam melakukan pengawasan atas berbagai

pembangunan yang ada di Desa Sari Mulya dengan meninjau langsung aktivitas

pembangunan. Namun masyarakat kurang peduli dalam mengawasi mengenai hal

teknis dari pelaksanaan kegiatan tersebut terutama mengenai sumber dananya,

pagu anggarannya, dan spesifikasi pembangunan, sehingga dengan partisipasi

yang ada kurang berdampak pada evaluasi kegiatan pada masa mendatang.

2). Melakukan pemantauan pembangunan menggunakan ADD

Melakukan pemantauan pembangunan yang menggunakan ADD di Desa

Sari Mulya menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial dari

masyarakat atas berbagai program kerja yang dilakukan pemerintah desa. Di mana
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pemantauan pembangunan yang bersumber dari ADD merupakan langkah yang

ditunjukkan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi pengawasan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Mulya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Dari masyarakat baik pun BPD pasti selalu memberikan penilaian untuk
suatu bangunan. Info yang didapat penilaian masyarakat terkait
pembangunan yang ada selalu menilai baik dan layak digunakan.
(Wawancara pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, bertempat di
Kantor Desa)

Masyarakat maupun BPD Desa Sari Mulya selalu memberikan penilaian

untuk suatu bangunan yang telah dikerjakan. Penilaian masyarakat terkait

pembangunan yang ada selalu menilai baik dan layak digunakan, sehingga

pemerintah desa merasa puas dengan pembangunan yang telah dikerjakan karena

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Ya, masyarakat selalu ikut serta dalam penilaian hasil pembangunan.
Memberikan tanggapan dan kritik apabila ada yang tidak layak.
Mengetahui apa saja program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh
pemerintah desa dengan menggunakan dana ADD. (Wawancara pada hari
Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Budi
Haryono)

Masyarakat selalu memberikan penilaian atas hasil pembangunan, baik

secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah desa. Memberikan

tanggapan dan kritik apabila ada yang tidak layak, sehingga bisa diketahui oleh

pemerintah desa mengenai pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat juga

diharapkan mengetahui program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh
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pemerintah desa dengan menggunakan dana ADD, sehingga masyarakat bisa

memberikan penilaian secara objektif atas pembangunan yang telah dilaksanakan.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Sebagian dari masyarakat ada yang berpartisipasi untuk menilai
bangunan yang dibangun tetapi hanya sebagian tidak dari keseluruhan.
Kalau untuk hasil dari pemantauan untuk saat ini belum terlihat karena
masyarakat hanya sekedar menilai tidak tersampaikan kepada perangkat
desa. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat
di Kediaman Bapak Sukirman)

Sebagian dari masyarakat ada yang berpartisipasi untuk menilai bangunan

yang dibangun, itupun penilaian yang diberikan selalu tidak secara langsung dan

hanya sampai di warung-warung saja. Kalau untuk hasil dari pemantauan untuk

saat ini belum terlihat karena masyarakat hanya sekedar menilai tidak

tersampaikan kepada perangkat desa.

Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:

Melihat hasil bangunan yang sudah terealisasi layak atau tidaknya suatu
bangunan. Sesuai dengan hasil rapat dan RAB.. (Wawancara pada hari
Selasa, tanggal 01 Desember 2020 bertempat di Kediaman Bapak Megi
Fiyastra).

Masyarakat bisa melakukan pengawasan dengan melihat hasil bangunan

yang sudah terealisasi layak atau tidaknya suatu bangunan. Di mana indikator

yang bisa dilakukan dengan melihat kesesuaian antara hasil rapat dan RAB yang

digunakan pada pembangunan yang sedang berjalan. Dengan langkah ini

masyarakat telah berusaha ikut serta mengawasi proses pembangunan yang ada di

desa.
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Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Sebagian masyarakat ada yang ikut bepartisipasi untuk menilai dari hasil
pembangunan. Hasilnya yang dilihat tidak ada kendala dan baik-baik
saja. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat
di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Untuk selama ini bisa dikatakan bahwa tidak ada penilaian dari
masyarakat terhadap pembangunan yang ada. Dilihat dari pembangunan
yang ada tidak ada kendala karena selama ini setahu saya masyarakat
belum ada yang memberikan penilaian terhadap pembangunan yang ada.
(Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Tanggapan dari kedua tokoh di atas dapat di jelaslah bahwa Sebagian

masyarakat ada yang ikut berpartisipasi untuk menilai dari hasil pembangunan

dan ada juga sebaliknya tidak ada penilaian dari masyarakat terhadap

pembangunan yang ada. Dilihat dari pembangunan yang ada tidak ada kendala

karena selama ini setahu saya masyarakat belum ada yang memberikan penilaian

terhadap pembangunan yang ada

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kalau untuk penilaian suatu bangunan masyarakat hanya melihat dan
berkomentar bagus atau tidaknya suatu bangunan. Untuk hasil dari
pemantauan masyarakat belum ada terlihat karena sedikit masyarakat
yang menilai ataupun memantau suatu bangunan dan penilaian dari
masyarakat tidak tersampaikan kepada perangkat desa. (Wawancara pada
hari Jumat, tanggal 27 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Abdul Rasyid).
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Wawancara yang disampaikan Ibu Okta Kurnia Rahma Tokoh Pendidik di

Desa Sari Mulya mengatakan:

Tidak ada masyarakat yang ikut dalam melakukan penilaian hasil
pembangunan. Tidak ada hasil karena masyarakat tidak ikut di dalamnya.
(Wawancara pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 bertempat di
Kediaman Ibu Okta Kurnia Rahma).

Penilaian suatu bangunan masyarakat hanya melihat dan berkomentar

bagus atau tidaknya suatu bangunan. Untuk hasil dari pemantauan masyarakat

belum ada terlihat karena sedikit masyarakat yang menilai ataupun memantau

suatu bangunan dan penilaian dari masyarakat tidak tersampaikan kepada

perangkat desa.

Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Selama ini selalu ada penilaian dari masyarakat apakah pembangunan
yang dibangun sesuai harapan atau belum tetapi masyarakat hanya
menilai secara pribadi dan jarang tersampaikan kepada perangkat desa.
Yang setahu saya tidak ada ditindak lanjuti jika ada beberapa bangunan
yang hancur karena seperti yang saya sampaikan tadi penilaian dari
masyarakat jarang tersampaikan ke pihak desa. (Wawancara pada hari
Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Amri.
A).

Dari tanggapan yang disampaikan para informan penelitian di atas, maka

secara umum dapat dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat

adalah mengamati penggunaan ADD untuk kepentingan masyarakat. Namun

sebelum melakukan pengawasan masyarakat harus mengetahui lebih dahulu jenis

kegiatan, sumber dana, dan pelaksana kegiatan. Hal ini dilakukan agar dalam

pemantauan penggunaan ADD terutama pada pembangunan fisik dapat dilakukan
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dengan sebaik mungkin, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mampu bermain

curang dalam kuantitas maupun kualitas pembangunan.

Hasil pengamatan lapangan yang telah penulis lakukan terlihat bahwa

masyarakat telah melakukan pengawasan atau pemantauan atas semua kegiatan

pembangunan yang ada terutama pembangunan fisik. Namun masyarakat tidak

mengetahui dengan pasti sumber dana dari pembangunan yang sedang

diawasinya, hal ini dikarenakan masyarakat tidak memperdulikan secara seksama

ada tidaknya plang keterangan kegiatan yang dipasang oleh pemerintah desa

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa masyarakat

telah ikut serta berpartisipasi dalam melakukan pengawasan atas berbagai

pembangunan yang ada di Desa Sari Mulya terutama yang berkenaan dengan

penggunaan ADD. Namun bisa diperhatikan secara seksama partisipasi yang

ditunjukkan masyarakat dalam mengawasi masih rendah, dikarenakan masyarakat

hanya peduli mengenai pembangunan yang dilakukan tanpa memperdulikan

besaran anggaran dan kualitas pembangunan tersebut.

3). Melakukan penilaian hasil pembangunan menggunakan ADD

Penilaian hasil pembangunan merupakan penilaian secara objektif yang

dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan menyampaikan hasil penilaian

tersebut kepada pemangku kewenangan. Penilaian ini bertujuan sebagai bahan

evaluasi agar kedepannya pelaksanaan pembangunan menjadi lebih baik dan tepat

sasaran.
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Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Muya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Dari pihak desa selalu meninjau jika ada laporan dari masyarakat dan
memperbaiki jika ada yang tidak sesuai. (Wawancara pada hari Jumat
tanggal 04 Desember 2020, bertempat di Kantor Desa)

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Evaluasinya selalu melihat dan menilai sesuai jangka waktunya. Bahkan
harus sesuai dan akan berpengaruh dengan kualitasnya. (Wawancara
pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat di Kediaman
Bapak Budi Haryono)

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Untuk saat ini saya lihat belum ada karena belum ada laporan ataupun
penilaian masyarakat yang disampaikan ke desa. (Wawancara pada hari
Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Sukirman)

Pemerintah desa selalu meninjau langsung ke lapangan, jika ada laporan

dari masyarakat mengenai pembangunan yang dilaksanakan dan memperbaiki jika

ada yang tidak sesuai. Evaluasinya selalu melihat dan menilai sesuai jangka

waktunya. Bahkan harus sesuai dan akan berpengaruh dengan kualitasnya.

Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:

Semenisasi yang dibangunkan terkena hujan saat pengerjaan, maka akan
diperbaiki sebelum diresmikan. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 01
Desember 2020 bertempat di Kediaman Bapak Megi Fiyastra).

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:
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Untuk sejauh ini belum ada terlihat karena masih sedikitnya penilaian
dari masyarakat dan tidak tersampaikan. (Wawancara pada hari Jumat,
tanggal 27 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Kalau dari pihak desa setahu saya jika ada bangunan yang rusak sesudah
dibangun tidak ada di perbaiki lagi bisa dikatakan jarang, jika sudah
terbangun tidak ada lagi ditindak lanjuti.(Wawancara pada hari Selasa,
tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Amri. A).

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa selama ini selalu ada

penilaian yang dilakukan masyarakat atas penggunaan ADD terutama pada

pembangunan fisik. Di mana penilaian tersebut dalam apakah pembangunan yang

dibangun sesuai harapan atau belum tetapi masyarakat hanya menilai secara

pribadi dan jarang tersampaikan kepada perangkat desa. Namun penilaian yang

dilakukan masyarakat jarang sampai ke pemerintah desa dan lebih banyak di

berbicara di luar saja.

Hasil pengamatan lapangan sebagian besar masyarakat hanya memberikan

penilaian atas pembangunan yang telah dilaksanakan dalam perbincangan biasa

saja di warung-warung, tanpa sampai hasil dari penilaian ke pihak berwenang atau

pemerintah desa. Dengan begitu penilaian pembangunan yang dilakukan

pemerintah desa dengan menggunakan ADD di Desa Sari Mulya hanya sebatas

perbincangan di masyarakat saja dan belum pernah ada hasil penilaian yang

disampaikan langsung kepada pemerintah desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa secara umum masyarakat yang ada di

Desa Sari Mulya telah ikut berpartisipasi dalam memantau pembangunan. Namun

masyarakat tidak memberikan penilaian secara langsung kepada pemerintah desa
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mengenai pembangunan yang dikerjakan. Di mana penilaian yang dilakukan

masyarakat hanya sebatas di warung-warung saja mengenai kekurangan dan

kelemahan dari kegiatan tersebut, sehingga pemerintah desa tidak mendapatkan

masukan dan kritikan dari masyarakat atas pembangunan yang dijalankan dari

sumber dana ADD tersebut.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan informan, pengamatan yang

penulis lakukan, secara pengecekan berbagai dokumentasi yang ada, maka

jelaslah bahwa pada indikator partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan

evaluasi atas penggunaan ADD di Desa Sari Mulya kurang terlaksana. Di mana

pemantauan, pengawasan, dan penilaian atas pembangunan/pemberdayaan/

pembinaan yang sumber dananya berasal ADD hanya sebatas mendatangi lokasi

pelaksanaan kegiatan, tidak memperdulikan pagu anggaran dan spefisikasinya,

dan memberikan penilaian atau kritikan sebatas pembicaraan di warung-warung

saja tanpa disampaikan langsung ke pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan G. R. Terry

(dalam Winardi, 1986:397) proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu:

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.

2. Mengukur pelaksanaan

3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan

jika ada.

4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat Desa Sari Mulya telah

berpartisipasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa yang salah satunya turut
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berperan dalam menyukseskan pembangunan. Namun dalam hal pengawasan

proses pembangunan penggunaan ADD kurang dipahami masyarakat, sehingga

masyarakat tidak mengetahui sumber dana pembangunan, spesifikasi dari

pembangunan, dan lainnya. Hal ini menyebabkan kecilnya kontribusi masyarakat

dalam memberikan penilaian yang objektif pada pelaksanaan pembangunan dan

mengoreksi pembangunan, sehingga pemerintah desa dalam penggunaan ADD

menjadi kurang mendapatkan pengawasan dari dari masyarakat.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

1). Ikut serta merawat hasil pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam merawati hasil pembangunan sangat

dibutuhkan. Hal ini menjadi penting, dikarenakan kontribusi masyarakat dalam

turut merawat hasil pembangunan sangat besar kontribusinya, sehingga

pembangunan yang ada terutama pembangunan fisik menjadi bermanfaat dalam

jangka waktu yang lama.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Muya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Untuk pembangunan sudah banyak yang dibangun, bangunan yang
dibangun menggunakan ADD salah satunya pembangunan kerangka
baleho semenisasi jalan. Sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat
karena masyarakat jadi nyaman untuk melaksanakan kegiatan maupun
perjalanan di desa. Selama ini baik karena masyarakat selalu
membersihkan dan merawat bangunan yang ada. (Wawancara pada hari
Jumat tanggal 04 Desember 2020, bertempat di Kantor Desa)

Pembangunan di Desa Sari Mulya sudah banyak yang dilaksanakan

menggunakan ADD salah satunya pembangunan kerangka baleho, semenisasi

jalan, dan lainnya. Pembangunan yang ada sangat berguna dan bermanfaat bagi
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masyarakat karena masyarakat jadi nyaman untuk melaksanakan kegiatan maupun

perjalanan di desa. Selama ini baik karena masyarakat selalu membersihkan dan

merawat bangunan yang ada.

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Gedung olahraga, posyandu, gedung TK, MDTA, dll. Sangat banyak,
gedung olahraga untuk tempat berlatihnya bakat-bakat atlet dan
memberikan kesehatan bagi pengguna, tempat menuntut ilmu. Masyarakat
sealu meningkatkan gotong royong untuk merawat dan membersihkan
lingkungan bangunan yang sudah dibangun. (Wawancara pada hari
Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Budi
Haryono)

Jenis pembangunan yang telah dibangun di Desa Sari Mulya dalam

beberapa tahun terakhir yakni: Gedung olahraga, posyandu, gedung TK, MDTA,

dll. Sangat banyak, gedung olahraga untuk tempat berlatihnya bakat-bakat atlet

dan memberikan kesehatan bagi pengguna, tempat menuntut ilmu. Masyarakat

selalu meningkatkan gotong royong untuk merawat dan membersihkan

lingkungan bangunan yang sudah dibangun.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Untuk pembangunan yang menggunakan ADD setahu saya semenisasi
jalan, kerangka baleho, dan pembangunan MDA. MDA berguna untuk
siswa-siswa belajar pendidikan agama dan beberapa bangunan lainnya
berguna untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk saat ini yang
saya lihat masyarakat cukup antusias dalam merawat bangunan yang ada.
(Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Sukirman)

Pembangunan yang menggunakan ADD di Desa Sari Mulya seperti

semenisasi jalan, kerangka baleho, dan pembangunan MDA. MDA berguna untuk
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siswa-siswa belajar pendidikan agama dan beberapa bangunan lainnya berguna

untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk saat ini yang saya lihat

masyarakat cukup antusias dalam merawat bangunan yang ada, sehingga

pembangunan yang ada masih bisa dimanfaatkan.

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Pembangunan semenisasi, rumah singgah, kerangka baleho, gorong-
gorong. Yang saya lihat semua pembangunan tersebut sangat bermanfaat
dan berguna bagi masyarakat desa. Partisipasi dari masyarakat baik
karena masyarakat ikut serta merawat dan menjaga bangunan yang ada.
(Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Pemerintah Desa Sari Mulya telah melakukan pembangunan semenisasi,

rumah singgah, kerangka baleho, gorong-gorong. Yang saya lihat semua

pembangunan tersebut sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat desa.

Partisipasi dari masyarakat baik karena masyarakat ikut serta merawat dan

menjaga bangunan yang ada.

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Pembangunan yang ada menggunakan ADD setahu saya posyandu,
gorong-gorong, semenisasi jalan lingkungan, kerangka baleho, dan
sebagainya. Manfaat yang dapat dilihat lingkungan jadi indah dan bersih
serta dapat digunakan untuk beberapa kegiatan masyarakat sebagaimana
mestinya. Selama ini sering diusulkan dari masyarakat ke desa untuk
perawatan bangunan yang ada, tapi sejauh ini belum ada tanggapan dari
pihak desa. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Pembangunan di Desa Sari Mulya dengan memanfaatkan ADD berupa

posyandu, gorong-gorong, semenisasi jalan lingkungan, kerangka baleho, dan
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sebagainya. Manfaat yang dapat dilihat lingkungan jadi indah dan bersih serta

dapat digunakan untuk beberapa kegiatan masyarakat sebagaimana mestinya.

Selama ini sering diusulkan dari masyarakat ke desa untuk perawatan bangunan

yang ada, tapi sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak desa.

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Yang saya tahu pembangunan yang ada menggunakan dana ADD yaitu
tempat peristirahatan di pemakaman, yang baru dibangun. Kegunaannya
dapat untuk tempat peristirahatan masyarakat apabila ada orang yang
meninggal dan saat di makamkan, dan juga bisa tempat meletakkan
barang-barang seperti keranda, dan lainnya. Untuk merawatnya jarang
ada keinginan langsung dari masyarakat apabila ada ajakan dari
perangkat desa baru ada kalangan dari masyarakat yang ikut serta untuk
merawatnya. (Wawancara pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Pembangunan yang ada di Desa Sari Mulya menggunakan dana ADD

yaitu tempat peristirahatan di pemakaman, yang baru dibangun. Kegunaannya

dapat untuk tempat peristirahatan masyarakat apabila ada orang yang meninggal

dan saat di makamkan, dan juga bisa tempat meletakkan barang-barang seperti

keranda, dan lainnya. Untuk merawatnya jarang ada keinginan langsung dari

masyarakat apabila ada ajakan dari perangkat desa baru ada kalangan dari

masyarakat yang ikut serta untuk merawatnya.

Wawancara yang disampaikan Ibu Okta Kurnia Rahma Tokoh Pendidik di

Desa Sari Mulya mengatakan:

Sejauh yang saya tahu hanya pembangunan rumah singgah di
pemakaman. Untuk melakukan keranda dan untuk berteguh saat hujan.
Masyarakat membersihkan rumah singgah jika kotor. (Wawancara pada
hari Selasa, tanggal 17 November 2020 bertempat di Kediaman Ibu Okta
Kurnia Rahma).
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Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Ada banyak pembangunan yang ada seperti pembangunan kerangka
baleho, semenisasi, box culvert, dan banyak lagi yang lainnya. Sangat
berguna untuk kegiatan serta bermanfaat untuk kenyamanan masyarakat.
Untuk merawat hasil bangunan sudah bisa dikatakan baik karena
masyarakat selalu ikut serta dalam hal merawat bangunan, (Wawancara
pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman
Bapak Amri. A).

Pemerintah Desa Sari Mulya telah banyak melakukan pembangunan

dengan menggunakan ADD seperti pembangunan kerangka baleho, semenisasi,

box culvert, dan banyak lagi yang lainnya. Sangat berguna untuk kegiatan serta

bermanfaat untuk kenyamanan masyarakat. Untuk merawat hasil bangunan sudah

bisa dikatakan baik karena masyarakat selalu ikut serta dalam hal merawat

bangunan.

Wawancara yang disampaikan Ibu Jumiyati seorang  tokoh PKK di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Gorong-gorong, box culvert, drainase, rumah singgah, semenisasi jalan.
Sangat bermanfaat yaitu membantu dan mempermudahkan masyarakat.
Ikut menjaga dan merawatnya.. (Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 13
November 2020 bertempat di Kediaman Ibu Jumiyati).

Telah banyak jenis pembangunan yang dibangun oleh pemerintah di Desa

Sari Mulya terutama pembangunan fisik. Begitu juga pada tahun 2019

pembangunan fisik menggunakan ADD dimanfaatkan untuk pembangunan jalan

dan perbaikan ruangan pertemuan di balai desa. Pembangunan yang telah ada

tersebut tidak hanya dibangun dan dibiarkan begitu saja, tetapi ada rasa memiliki

dari masyarakat.
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Partisipasi yang ditunjukkan masyarakat dalam merawat pembangunan

yang ada adalah dengan rasa memiliki pembangunan tersebut dengan cara

merawat pembangunan seperti memperhatikan beban kendaraan pada saat

melewati jalan dan mengurangi bobot beban agar jalan bisa dimanfaatkan dalam

jangka waktu lama.

2). Ikut serta menjaga pembangunan dari tangan-tangan tidak bertanggungjawab

Ikut serta menjaga pembangunan dari tangan-tangan tidak

bertanggungjawab menjadi penting. Dikarenakan setiap pembangunan yang ada di

manfaatkan dan dirasakan masyarakat, sehingga masyarakatlah yang paling tahu

dengan keadaan dari hasil pembangunan tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Muya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Masyarakat selalu menegur dan dari pihak desa juga akan mengambil
tindakan jika ada dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang merusak
bangunan. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020,
bertempat di Kantor Desa)

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Dengan memberikan himbauan-himbauan kepada remaja-remaja dan
selalu memberikan nasihat untuk bersama-sama menjaga bangunan-
bangunan dan merawatnya. (Wawancara pada hari Kamis, tanggal 19
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Budi Haryono)

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Sebagian masyarakat juga menegur jika ada dari pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab merusak bangunan yang ada. (Wawancara pada hari
Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Sukirman)
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Tanggapan dari pemerintah desa diperoleh informasi bahwa masyarakat

selalu menegur dan dari pihak desa juga akan mengambil tindakan jika ada dari

pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang merusak bangunan. Dengan

memberikan himbauan-himbauan kepada remaja-remaja dan selalu memberikan

nasihat untuk bersama-sama menjaga bangunan-bangunan dan merawatnya.

Kemudian menegur jika ada dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab

merusak bangunan yang ada.

Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:

Melaporkan kepada yang berwajib jika di rusak, khususnya pada pihak
pemerintah desa. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 01 Desember
2020 bertempat di Kediaman Bapak Megi Fiyastra).

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Dengan menegur dan jika masih ada yang tidak bisa di tegur, maka di
lapangan ke pihak desa. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Salah satunya dengan cara menegur apabila melihat pihak-pihak yang
tidak bertanggungjawab yang merusak bangunan yang ada. (Wawancara
pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Abdul Rasyid).

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Untuk menjaga pembangunan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
masyarakat selalu menegur ataupun memberikan peringatan secara
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langsung. (Wawancara pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Wawancara yang disampaikan Ibu Okta Kurnia Rahma Tokoh Pendidik di

Desa Sari Mulya mengatakan:

Untuk menjaga pembangunan dari tangan-tangan tidak
bertanggungjawab itu tidak ada, karena belum ada tangan-tangan tidak
bertanggung jawab yang mengusiknya. (Wawancara pada hari Selasa,
tanggal 17 November 2020 bertempat di Kediaman Ibu Okta Kurnia
Rahma).

Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Masyarakat akan menegur jika ada pihak-pihak yang merusak bangunan
dan dilaporkan ke pihak desa. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Amri. A).

Tanggapan yang telah disampaikan di atas dapat dijelaskan bahwa

partisipasi yang ditunjukkan masyarakat dalam menjaga pembangunan adalah

dengan dengan memberikan himbauan-himbauan dan selalu memberikan nasihat

untuk bersama-sama menjaga bangunan-bangunan dan merawatnya Sebagian

masyarakat juga menegur jika ada dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab

merusak bangunan yang ada.

Hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa terdapat

sebagian dari beberapa pembangunan yang tidak terawat lagi dan kurangnya

kepedulian masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan tersebut seperti adanya

coretan-coretan pada gedung yang telah dibangun. Namun mengenai teguran dari

masyarakat belum bisa dilakukan, dikarenakan tangan-tangan yang tidak

bertanggungjawab atas pembangunan tersebut tidak pernah diketahui secara

langsung oleh masyarakat.
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Dengan demikian dari partisipasi masyarakat mengenai merawat

pembangunan dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab sudah dilakukan.

Namun dikarenakan tidak pernah diketahui para tangan-tangan yang tidak

bertanggungjawab ini, maka tidak ada laporan yang disampaikan masyarakat

kepada pemerintah desa.

3). Ikut serta membuat rambu-rambu atas pembangunan yang telah dilaksanakan

Masyarakat menjadi salah satu indikator dalam pelaksanaan

pembangunan. Dikarenakan masyarakat merupakan objek dari pembangunan yang

dilaksanakan, semua pembangunan yang ada sebagian besar bisa dirasakan dan di

manfaatkan oleh masyarakat terutama pembangunan jalan, drainase, gorong-

gorong, dan lain sebagainya. Untuk itu peran serta masyarakat dalam menjaganya

sangat penting, agar pembangunan yang ada bisa bertahan lama dimanfaatkan

seperti membuat plang larangan beban pengguna jalan yang tidak melebihi

kapasitas dan kecepatan pengguna jalan raya, serta lainnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Mulya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Untuk membuat rambu-rambu biasanya sudah di buat oleh pihak desa.
(Wawancara pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, bertempat di
Kantor Desa)

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Lumayan, bepartisipasi dengan tenaga, pikiran dan harta. (Wawancara
pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat di Kediaman
Bapak Budi Haryono)
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Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Untuk pembuatan rambu-rambu biasanya dari TPK (Tim Pelaksana
Kegiatan) masyarakat hanya menentukan tempat meletakkan rambu-
rambu yang sesuai. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 November
2020 bertempat di Kediaman Bapak Sukirman)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan gambaran bahwa di

Desa Sari Mulya pemerintah desa telah membuat rambu-rambu larangan pada

pembangunan yang memang membutuhkan rambu-rambu. Kemudian masyarakat

desa telah turut berpartisipasi dengan tenaga, pikiran dan harta. Selain itu

masyarakat menentukan tempat meletakkan rambu-rambu yang sesuai

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Dari masyarakat tidak ada yang membuat rambu-rambu. (Wawancara
pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Abdul Rasyid).

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Sejauh pembangunan yang ada saya lihat bisa dikatakan tidak ada
masyarakat yang ikut serta membuat rambu-rambu atas pembangunan
yang dilaksana. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020
bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Selama pembangunan yang saya lihat tidak ada masyarakat yang
berinisiatif sendiri untuk membuat rambu-rambu terkecuali setelah ada
pernah atau suruhan dari pekerja. (Wawancara pada hari Jumat, tanggal
27 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).
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Wawancara yang disampaikan Ibu Okta Kurnia Rahma Tokoh Pendidik di

Desa Sari Mulya mengatakan:

Tidak ada membuat rambu-rambu atas pembangunan. (Wawancara pada
hari Selasa, tanggal 17 November 2020 bertempat di Kediaman Ibu Okta
Kurnia Rahma).
Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Dari masyarakat yang saya lihat tidak ada yang membuat rambu-rambu
karena biasanya ada dari pihak desa yang membuat. (Wawancara pada
hari Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Amri. A).

Semua tanggapan yang diberikan informan mengenai pemberian rambu-

rambu pada pembangunan yang telah dilaksanakan belum terlihat adanya

partisipasi yang ditunjukkan masyarakat. Di mana selama adanya pembangunan

tidak ada masyarakat yang berinisiatif sendiri untuk membuat rambu-rambu

terkecuali setelah ada perintah atau suruhan dari pemerintah desa.

Hasil pengamatan yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa dalam

pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah desa melalui penggunaan ADD

di Desa Sari Mulya tidak ada kontribusi masyarakat dalam membuat rambu-

rambu pada pembangunan tersebut. Di mana rambu-rambu yang bisa dibuat

seperti larangan bobot tonase kendaraan, kecepatan kendaraan, dan sebagainya.

Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat selaku penikmat

pembangunan tidak serta merta memberikan partisipasi pada beberapa indikator

penting dalam sebuah pembangunan. Hal ini dapat dilihat masyarakat kurang

dalam merawat dan menjaga pembangunan yang telah ada, sehingga manfaat dari
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pembangunan akan menjadi panjang dikarenakan kurangnya partisipasi dari

masyarakat.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan informan, hasil pengamatan

lapangan, dan pengecekan beragam dokumen pendukung, maka dapat dikatakan

masyarakat di Desa Sari Mulya kurang berpartisipasi dalam memberikan

perhatiannya untuk menjaga, merawat, dan memelihara pembangunan yang telah

ada. Dengan begitu jelaslah bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam

menjaga pembangunan yang ada.

Pada penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa

partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan ADD di Desa Sari Mulya

belum terlaksana dengan baik. Di mana dari 4 indikator yang ditetapkan sebagai

tolak ukur penelitian ditemukan masyarakat desa hanya turut partisipasi dalam

bentuk memberikan usulan, hadir pada saat rapat, melibatkan diri dalam

bergotong royong dan pemberdayaan masyarakat, mengawasi kegiatan

pembangunan fisik, memanfaatkan hasil pembangunan. Hal ini dilakukan

rangkaian kegiatan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan,

pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil dari pembangunan yang

bersumber dari ADD. Sementara untuk partisipasi dalam mengawasi penggunaan

ADD dalam hal mengetahui porsi pembangunan penggunaan ADD untuk kegiatan

pemerintahan/pembangunan/pemberdayaan/pembinaan tidak pernah dilakukan,

sehingga semua kegiatan dari dana ADD tidak ada diketahui masyarakat pada

umumnya terkecuali pemangku kewenangan seperti Perangkat Desa dan Anggota

BPD.
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2. Faktor-faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan
Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui pada penelitian ini mengenai

partisipasi masyarakat dalam penggunaan alokasi ADD di Desa Sari Mulya.

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Kurang begitu maksimal karena pengetahuan yang tidak begitu menjurus.
Semua elemen dan tokoh masyarakat.. (Wawancara pada hari Kamis,
tanggal 19 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Budi Haryono)

Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi bahwa:

Adanya masyarakat yang mementingkan golongan. Semua masyarakat
boleh saja. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020
bertempat di Kediaman Bapak Megi Fiyastra).
Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kurangnya informasi dari pihak desa kepada masyarakat. Seluruh
masyarakat desa. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November
2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Keterbatasan dana yang sedikit. Dari masyarakat sampai ke aparatur
desa berhak untuk mengusulkan untuk perencanaan penggunaan ADD.
(Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kurangnya informasi yang didapat sehingga banyak masyarakat yang
tidak tahu dan tidak bisa hadir untuk rapat desa. Setahu saya yang oleh
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mengusulkan mulai dari pihak masyarakat dan perangkat desa.
(Wawancara pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Wawancara yang disampaikan Ibu Okta Kurnia Rahma Tokoh Pendidik di

Desa Sari Mulya mengatakan:

Kurangnya komunikasi dan adanya pemikiran masyarakat bahwa cukup
aparat desa saja yang melakukan. Seluruh peserta rapat perencanaan
penggunaan ADD. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 17 November
2020 bertempat di Kediaman Ibu Okta Kurnia Rahma).

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh informan di atas, maka

dapat diambil secara garis besar bahwa hambatan yang terjadi pada partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan ADD di Desa Sari Mulya

dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya untuk

memberikan usulan, informasi dan komunikasi dari pemerintah desa yang tidak

tersampaikan kepada masyarakat, dan minimnya alokasi ADD sehingga

masyarakat menjadi kecewa untuk menyampaikan usulan-usulan pembangunan

dikarenakan pembangunan akan diberikan pada golongan-golongan tertentu saja.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana ADD

tentunya terdapat hambatan yang dirasakan masyarakat. Di mana hambatan-

hambatan tersebut dijelaskan oleh informan berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Muya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Tidak ada hambatan karena masyarakat juga ada dilibatkan dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ada sebagian pembangunan fisik
yang tidak bisa diikutsertakan masyarakat karena sudah disiapkan oleh
pihak desa untuk pekerjanya.. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 04
Desember 2020, bertempat di Kantor Desa)
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Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :

Untuk berpartisipasi di dalam pembangunan saya rasa tidak ada
hambatan bagi masyarakat, yang saya tahu hanya kepada anggaran dana
yang tidak memadai yang menjadi hambatan. (Wawancara pada hari
Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Sukirman)

Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:

Tidak adanya komunikasi kepada masyarakat yang terlibat pembangunan
yang memiliki lahan. Tidak ada. (Wawancara pada hari Selasa, tanggal 01
Desember 2020 bertempat di Kediaman Bapak Megi Fiyastra).

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kurang transparannya mengenai biaya ataupun dana anggaran
pembangunan. Setahu saya semua pembangunan mengikutsertakan
masyarakat untuk mengawasi dan memantau secara langsung.
(Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Kurangnya komunikasi dari aparatur desa dengan masyarakat dan yang
lebih sering dilibatkan pada saat pembangunan yaitu tukang bangunan.
Yang selalu saya perhatikan pada pembangunan fisik seperti gedung.
(Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Untuk pembangunan biasanya ada pera pekerja yang disiapkan oleh
perangkat desa sehingga masyarakat tidak ikut serta secara langsung
dalam pembangunan. Kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan
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gedung-gedung yang besar. (Wawancara pada hari Jumat, tanggal 27
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Hambatan yang didapati dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

penggunaan ADD pada penelitian ini ditemukan yakni banyak pembangunan fisik

yang tidak bisa melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaksana dikarenakan

kurangnya kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam menjalankan

pekerjaan pembangunan. Kemudian tidak transparannya pemerintah desa dalam

penggunaan ADD, sehingga pada pelaksanaan kegiatan masyarakat tidak

mengetahui dengan jelas siapa pelaksananya dan berapa anggarannya.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan penggunaan

ADD tentunya sangat penting dilakukan, sehingga pembangunan yagn dijalankan

menjadi tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sari Muya Bapak S. Suhendar

mengatakan bahwa:

Saya rasa tidak ada hambatan karena semua di perbolehkan untuk
memantau. Kurangnya informasi dari pemantauan masyarakat ke pihak
desa. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, bertempat
di Kantor Desa)

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Adanya ketentuan hukum yang sejalan antara satu dan lainnya,
keterlambatan dalam pengeluaran dana ADD dari kabupaten ke desa.
Tidak jujur dengan suatu fakta. (Wawancara pada hari Kamis, tanggal 19
November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Budi Haryono)

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Bapak Sukirman

selaku Ketua LKMD Desa Sari Mulya yang diperoleh informasi berikut :
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Untuk hambatan kurangnya transparan mengenai biaya suatu
pembangunan sehingga masyarakat serta BPD sulit untuk memantau.
Yang saya tahu hambatannya pada cuaca yang kurang mendukung dan
kurang transparannya mengenai dana pembangunan. (Wawancara pada
hari Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Sukirman)
Tanggapan yang diberikan Bapak Megi Fiyastra yang diperoleh informasi

bahwa:

Adanya masyarakat yang kritis terhadap suatu bangunan yang sedang
dilaksanakan. Kurangnya kepercayaan terhadap pelaksana kegiatan.
(Wawancara pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Megi Fiyastra).

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Tokoh Agama di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kurangnya transparan terkait banyaknya bahan pembangunan serta dana
untuk pembangunan. Kurangnya informasi yang didapati. (Wawancara
pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Abdul Rasyid).

Sedangkan tanggapan wawancara yang disampaikan Bapak Diran selaku

Tokoh Adat di Desa Sari Mulya mengatakan:

Kurangnya komunikasi dari aparatur desa sehingga menyebabkan banyak
masyarakat yang tidak tahu bahwa adanya pembangunan. Tidak ada
pemberitahuan dan pihak desa dan dari masyarakat yang memantau dan
yang seharusnya memberi penilaian tidak ada yang menyampaikan
langsung ke desa. (Wawancara pada hari Senin, tanggal 16 November
2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul Rasyid).

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan biaya
untuk sebuah pembangunan masih bisa dikatakan tidak transparan kepada
masyarakat. Tidak adanya penilaian dan juga pemantauan dari
masyarakat yang tersampaikan kepada perangkat desa. (Wawancara pada
hari Jumat, tanggal 27 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak
Abdul Rasyid).
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Wawancara yang disampaikan Bapak Amri. A seorang masyarakat petani

di Desa Sari Mulya mengatakan:

Kurangnya transparan atau kurang terbuka mengenai dana atau biaya
suatu bangunan. Kurangnya informasi dan ingin tahu dari masyarakat.
(Wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 bertempat di
Kediaman Bapak Amri. A).

Wawancara yang disampaikan Ibu Jumiyati seorang  tokoh PKK di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Transparansi. Kurangnya informasi dan kurangnya rasa ingin tahu.
(Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2020 bertempat di
Kediaman Ibu Jumiyati).

Berdasarkan tanggapan informan tersebut banyak terdapat hambatan

dalam hal partisipasi masyarakat dalam pemantauan, pengawasan, dan evaluasi

pada pembangunan yang menggunakan ADD di Desa Sari Mulya. Di mana

hambatan yang ditemukan berupa tidak adanya partisipasi masyarakat yang

menyampaikan hasil pemantauan berupa kekurangan atau kelemahan atas

pelaksanaan pembangunan yang telah dikerjakan. Kemudian kurangnya

transparansi dari pemerintah desa mengenai RAB pembangunan, sehingga

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat hanya bersifat terkaan saja mengenai

mutu dan kualitas pembangunan. Sementara untuk evaluasinya dibutuhkan

kecepatan dari pemerintah desa dalam pengurusan pencairan dana ADD, sehingga

bisa dimanfaatkan dengan cepat dan tepat. Kemudian dari segi kejujuran aparatur

desa dalam menjalankan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana ADD

perlu diperhatikan agar tidak terjadi ke simpang siuran mengenai dana pada

sebuah pembangunan.
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d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Pembangunan yang telah ada perlu dimanfaatkan sedemikian rupa, agar

pembangunan tersebut tetap bertahan dan bermanfaat bagi masyarakat yang

membutuhkannya. Di mana dengan pembangunan yang ada di desa mampu

memenuhi diharapkan pemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat

terutama pada pembangunan fisik.

Wawancara dengan anggota BPD Desa Sari Mulya Bapak Budi Haryono

diperoleh informasi bahwa:

Pembangunan jauh dari rumah warga, dan tidak ada kesadaran dari
masyarakat dalam merawat bangunan fisik. Tidak ada rasa memiliki,
kurang bertanggung jawab, dan tidak open.. (Wawancara pada hari
Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Budi
Haryono)

Wawancara yang disampaikan Bapak Jasri selaku Tokoh Pemuda di Desa

Sari Mulya mengatakan:

Sejauh ini belum ada hambatan untuk menegur setiap pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab. Dalam menjaga pembangunan yang ada bisa
dikatakan tidak ada hambatan bagi masyarakat. (Wawancara pada hari
Jumat, tanggal 27 November 2020 bertempat di Kediaman Bapak Abdul
Rasyid).

Hambatan dalam memanfaatkan pembangunan yang ada adalah adanya

beberapa jenis dan bentuk pembangunan yang jauh dari pemukiman, sehingga

masyarakat sulit untuk melakukan pemantauan. Letak pembangunan menjadi

salah satu kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga, merawat,

dan memelihara pembangunan. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam

bentuk menjaga pembangunan yakni masyarakat tidak peduli dengan beragam

jenis kendaraan berat yang lewat, sehingga akan berdampak pada ketahanan



120

bangunan jalan. Kemudian banyak coretan-coretan pada beberapa pembangunan

yang melihatkan kurangnya perhatian masyarakat pada pembangunan yang ada di

Desa Sari Mulya.



121

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masih kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Anggaran

Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan. Di mana masyarakat telah turut serta berpartisipasi

dalam merencanakan dan mengusulkan pembangunan, ikut serta dalam

pelaksana pengawasan kegiatan pembangunan, mengawasi pembangunan, dan

menjaga pembangunan yang telah ada, namun tidak melakukan pengawasan

atas sumber dana, spesifikasi, peruntukan, dan juga tidak mau bertanya dan

memberikan kritikan atau saran pada pemerintah desa

2 Terdapat berapa faktor-faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yakni pengetahuan masyarakat yang

masih rendah tentang haknya, informasi komunikasi dan transparansi

pemerintah desa dalam penggunaan ADD yang belum tersampaikan dengan

baik kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai sumbangan pemikiran mengenai partisipasi masyarakat dalam

pengawasan penggunaan ADD yakni:

121
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1. Hendaknya pemerintah desa menjalin komunikasi dan memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai penggunaan ADD, serta transparan dalam

penggunaannya. Kemudian memanfaatkan masyarakat lokal sebagai pelaksana

kegiatan pembangunan yang ada di Desa sebagai tenaga pelaksana

pembangunan.

2. Masyarakat Desa hendaknya lebih kritis dalam mengawasi hasil pembangunan

yang ada di Desa dan menyampaikan langsung kepada pemerintah desa,

sehingga pembangunan yang menggunakan uang rakyat dapat termanfaatkan

dengan baik dari segi manfaat maupun kualitasnya.
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