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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitan Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan tidak terlepas dari hasil penelitian yang sudah

ada sebelumnya sebagai perbandingan dan kajian dalam menulis penelitian ini.

Adapun penelitian yang di jadikan perbandingan yang tidak terlepas dari topik

penelitian yaitu tentang implementasi program alokasi dana desa, antara lain:

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
Zulifan Rizali

(2009)
Implementasi
Alokasi ADD (Study
kasus alokasi dana
desa, bidang
penyelenggaraan
pemerintah desa di
desa punten
kecamatan bumiaji
kota batu tahun
2008)

Implementasi alokasi dana desa di
desa punten kecamatan bumiaji
kota batu dalam hubungan
keuangan pemerintah daerah adalah
mengenai waktu pemberian dana
alokasi desa terlebih dahulu harus
disesuaikan keputusan walikota
Batu
Nomor:180/123/KEP/422.013/2008
tentang alokasi dana desa
kelurahan untuk penyelenggaraan
pemerintah Desa kelurahan Tahun
Anggaran 2008 tentang proses
penyusunan kebijakan ADD

Muhammad
Farkhan (2008)

Implementasi
Alokasi Dana Desa
Dalam Perencanaan
Dan Penganggaran
Pembangunan Desa (
Study Di Desa
Pulutan, Kecamatan
Wonosari Kabupaten
Kidul Provensi
Daerah Istimewa
Yogyakarta)

Hasil penelitlan ini menunjukkan
bahwa lmplementasi ADD di Desa
Pulutan telah sesuai dengan
semangat desentralisasi
keuangan.Dana ADD diserahkan
sepenuhnya kepada Desa untuk
mengelolanya baik pada alokasi
maupun peruntukannya.
Pelaksanaan perencanaan dan
penganggaran pembangunan di
Desa Pulutan.
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Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
Anniverolita

(2015)
Implementasi
Alokasi Dana Desa
Dalam
Meningkatkan
Pembangunan Desa
Ling Butan Krayan
Kabupaten Nunukan

Alokasi Dana Desa dalam
meningkatkan pembangunan di Desa
Liang Butan Krayan Kabupaten
Nunukan belum berjalan dengan
baik sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adapun faktor pendukung
adalah adanya kebijakan pemerintah
yang fokus memikirkan tentang
kemajuan pembangunan wilayah
desa secara umum di Indonesia, juga
adanya dukungan dan partisipasi
warga masyarakat desa, dan faktor
penghambatnya adalah kondisi letak
geografis desa yang jauh berada di
pedalaman dan hanya bisa dicapai
melalui pesawat udara, juga kualitas
SDM, serta kurangnya sosialisasi
program ADD

Dari hasil ketiga penelitian diatas, maka peneliti kali ini tertarik untuk

meneliti tetang Implementasi Program Alokasi Dana Desa Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat (Study Di Desa Tanjung Kecamatan Pegangtenan

Kabupaten Pamekasan) yang mana dengan adanya alokasi ADD tersebut betul-

betul mampu untuk mensejahterakan masyarakat baik dari segi infrastruktur,

pembangunan ekonomi kreatif, dan pendidikan yang berkualitas, ataupun yang

lainnya demi terciptanya desa tanjung yang berkemajuan.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Bidang Pembangunan Desa

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pembangunan desa, yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas

hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa

untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:
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a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana

dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan

permukiman;

b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan masyarakat;

c) Pembangunan, pengembangan dan pemelliharaan sarana dan prasarana

pendidikan, sosial dan kebudayaan;

d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan

pemeliharanaan sarana produksi dan distribusi;

e) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta

kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan

masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala

ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan

atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas

melalui pelatihan dan pemagangan;

b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa

atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga

ekonomi masyarakat desa lainnya;
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c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan

pangan Desa;

d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan

bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader

pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang

belajar masyarakat di desa;

e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan

sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskedes,

Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi

di desa;

f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan

Hutan/Pantai Kemasyarakatan;

g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan

pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

Menurut Kementerian Desa dalam membangun (IDM) seperti yang telah

ditetapkan meliputi:

a) Desa Tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan

kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi

terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses

produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau

akses kehidupan masyarakat desa;
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b) Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses

produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau

akses modal/fasilitas keuangan;

c) Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung

ekonomi atau kapital rakyat dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri

atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi

atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara

berkelanjutan.

C. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan

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

(sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.1

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana

desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota

untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).2

1 Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, Pasal 18.
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Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus3.Peraturan

Bupati Pamekasan Nomer 4 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 11 menyatakan bahwa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan  oleh pemerintah

kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah kecuali alokasi khusus, bagi hasil dari pajak dan bagi hasil dari

retribusi tertentu yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD)

merupakan anggaran untuk membiayai program pemerintahan desa dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa guna

untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat4.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa

(ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak

daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), danbutir (4),
op.cit, h.4
4Tampubolon,R. J. 2014. “Pelaksana Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013”.
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D. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang

kehidupan5.

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu

diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah,

disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah

yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuah ekonomi6.

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah “Pemerintahan

yang di desentralisasikan” merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai

untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah.

Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan

pemerintahpusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih

dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana

diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah diluar urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

5 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum, (Jakarta:
RajawaliPers,2009), Ed. Ke-1, h.176
6 Ibid
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a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusanpemerintahan;

b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku

wakil Pemerintah; atau

c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau

pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan7.

Mendesentralisasikan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah

lokal, distrik, dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai

tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau sustainable

human development, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan,

meningkatakan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang

mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan responpemerintah8.

E. Konsep Kesejahteraan Sosial

Menurut Edi Suharto, Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau

bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik

oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk

mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah

sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat9.

Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan

sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi

sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis

7 Ibid, pasal 10 ayat (5)
8 Arifin P. Soeria Atmadja, Op.cit, h. 178
9Abdussalam, Kurniawan, Luthfi J, Masduki & Sukmana, Oman. 2014. Negara Kesejahteraan dan
Pelayanan Sosial. Malang: Intrans Publishing, hlm. 61.
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menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang

dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama

pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial

memiliki ketentuan-kententuan pokok meliputi , Kesejahteraan sosial ialah suatu tata

kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa

keselamatan, kesusilaan dan keteraturan sosial, yang mewajibkan manusia untuk

memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,

keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban

manusia sesuai dengan Pancasila10.

Gambaran tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan

dimana digambarkan secara ideal berdasarkan tata kehidupan masyarakat,

menempatkan aspek sosial lebih penting dari aspek yang lain, tetapi mencoba

upaya mendapatkan titik equlibrium. Keseimbangan antara aspek jasmaniah dan

rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material maupun spiritual.

Menurut Esping dan Anderson, kesejahteraan masyarakat mengacu pada

peran negara dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian dalam suatu

tatanan sistem untuk menjamin ketersedian pelayanan dan terpenuhinya

kebutuhan ekonomi, kesejahteran masyarakat merupakan implementasi dari

sebuah tatanan sistem yang berintegrasi dengan kekuasan politik negara, dimana

fungsi negara berhasil membentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.11

10 Sumaryadi, Nyoman.2013. Sosiologi Pemerinatahan, dari Perspektif Pelayanan,
Pemberdayaan, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia,
hlm. 98.
11 Abdussalam, Kurniawan, Luthfi J, Masduki & Sukmana, Oman. 2014. Negara Kesejahteraan
dan Pelayanan Sosial. Malang: Intrans Publishing, hlm. 57.



16

Masyarakat dipandang sebagai asosiasi manusia yang memiliki tujuan dan

harapan bersama menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, guna mendorong

terciptanya kesejahteraan masyarakat ada beberapa poin penting yang menjadi

dasar perubahannya salah satunya tingkat partisipasi masyarakat serta pengawasan

masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, Menurut Barr negara

adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari

masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan

manusia dalam masyarakat dan mentertibkan gejala-gejala kekuasaan

masyarakat12. Kesejahteraan sosial mengacu pada struktur tatanan kebijakan

negara di suatu wilayah kekuasaan guna menciptakan tujuan dari kehidupan

bersama.

Dalam konsepsi negara kesejahteraan harus melakukan tindakan sebagai

berikut untuk menuju welfare state :

a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial,

yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis

yang membahayakan.

b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan kemanusiaan dan

golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan dari seluruh masyarakat.

Negara berhak menentukan bagaimana kegaiatan asosiasi masyarakat

disesuaikan satu sama lain dan diarahkan pada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum yang sedang

dianut, kekuasaan negara mempunyai domain paling kuat dan teratur,

12 Kencana, Inu.2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 153.
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maka semua golongan yang memperjuangan  peningkatan kesejahteraan

sosial masyarakat harus bersatu dan dapat menempatkan diri sesuai

dengan kemampuan masing-masing.

Kesejahteraan harus dijamin oleh negara kepada masyarakat meliputi

seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek,

hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi

jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mendapatkan kesejahteraan itu dapat dicapai dengan beberapa

indikator. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan, tak perlu juga melakukan

yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai

kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu.

Pertama, Jumlah dan pemerataan pendapatan, hal ini berhubungan dengan

masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi

usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja lebih ditingkatkan

dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, manusia dapat mencapai

kesejahteraan, Kondisi  masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat

adalah jumlah dan besaran pendapatan yang belum memadai.

Kedua, pendidikan tanpa adanya kelas sosial masyarakat. Pendidikan yang

mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan menempuh

pendidikan yang mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses

pendidikan setinggi-tingginya tanpa adanya batasan sedikitpun. Dengan
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pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat.

Dengan demikian kesempatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

semakin terbuka. Berkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi ini, lapangan

kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak

menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan

merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan

untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki

kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang

diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu,

sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuia dengan

kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun

non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang

sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu

menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat

dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu

menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata di seluruh

kawasan indonesia, kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan

dan pendidikan, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama

dilakukan oleh pemerintah, Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan

kesejahteraan dirinya sendiri. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus banyak

dan mudah dijangkau seluruh kawasan. Masyarakat yang membutuhkan layanan
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kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. ini merupakan kewajiban

pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan

masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara

masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh

rakyatnya.

Dalam upaya menciptakan equilibrium dalam suatu sistem peemrintahan

desa, harus dilakukan berbagai macam proyeksi diimplementasikan dalam

berbagai program social kemasyarakatan, salah satunya dengan melakukan

pembangunan social masyarakat, berupa proses perubahan social yang terencana,

didedain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk meneyrluruh dengan

menggabungkannya melalui proses penhembangkan ekonomi yang dinamis. Ada

beberapa aspek kunci untuk memrperdalam pembangunan social yaitu :

a. Linked to economic devolepment, pembangunan social tidak terlepas dari

pembangunan ekonomi, implementasi kebijakan dan program social dalam

upaya peningkatan taraf hidup masyrakat yang difokuskan dalam

perubahan social ekonomi masyarakat.

b. Pembangunan social mengandung pengeetiana danya proses konsep yang

dinamis melahirkan ebrbagai macam gagsan secara simbolik, konsep ini

memeiliki konotasi yang posotof dalam konteks dinamis.

c. Pembangunan social dikaitkan dengan seluruh penduduk, karena

pembangunan social tidak menfokuskan atau mengutamakan orang-orang

tertentu saja, tetapi lebih mementingkan kepentingan bersama.
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d. Tujuan pembangunan social adalah adalah memiliki strategi peningkatan

taraf hidup individu, strategi secara tidak langsung menghubungkan

intervensi social dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi karena

adanya perbedaan diantara mereka, yaitu keyakinan dan ideology.

e. Bahwa pembangunan social menuju welfare state, berkaitan dengan

kondisi social, bilamana masalah-masalah social dapat diatasi secara

memuaskan, kebutuhan terpenuhi dengan baik, serta memiliki rasa aman

dalam hidup serta memiliki kesempatan yang sama dalam pemenuhan

individu.

F. Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta

memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa13.

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta

mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakatdesa;

2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara

13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e),
op.cit, h. 37
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bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa;

4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan

ketenteraman dan ketertiban didesa14.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat

desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya

yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Maksud

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

pemerintahan Kabupaten Pamekasan kepada pemerintah desa yang berasal

dari anggaran pendapatan Kabupaten Pamekasan, dimaksudkan untuk

membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan

pelayaanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

sesuaikewenangannya.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam

perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara

partisipatif sesuai dengan potensidesa.

14 Ibid, h. 38
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c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan

kesempatan berusaha bagi masyarakatdesa.

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royongmasyarakat.

e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang

berekonomi lemah/miskin15.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37

Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa

(ADD) adalah sebagaiberikut:

Pasal 19

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangikesenjangan;

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat

desa dan pemberdayaanmasyarakat;

c. Meningkatkan pembangunan infrastrukturperdesaan;

d. Meningkatkanpengalaman nilai-nilaikeagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatansosial;

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertibanmasyarakat;

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomimasyarakat;

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan

usaha milik desa (BUM Desa)16.

15 Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang:
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014).
16 14Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   37   Tahun  2007  Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IX Pasal 19
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3. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) Pertama, meningkatnya

efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kedua, meningkatnya

pelaksanaan pembangunan desa dan yang Ketiga, Meningkatnya partisipasi

dan pemberdayaan masyarakatdesa17.

17 Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang:
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014).


