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BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan paling dasar di daerah sangat

berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom.

Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap sebagai

elemen dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebijakan

atau keputusan yang dikeluarkan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah

bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan

meningkatkan kesejahteraanrakyat.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul

dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Desa atau sebutan-sebutan

lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi

komunitas lokal yang mempunyai batas- batas wilayah, dihuni oleh sejumlah

penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah dirinya sendiri yang

disebut dengan self-governingcommunity.

Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus

hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya
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kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam

masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi.Itu

nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika

berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian

penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan

untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari

semakin tidakterkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai programpun bermunculan

setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang

bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat

terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu

memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari

dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam

“Kegotong-Royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis.Maksud pemberian

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang

untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang

dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat

untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur

pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih

reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi dana desa

sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah
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masing-masing.

Partisipasimasyarakatdiartikansebagaikeikutsertaanmasyarakatdalamproses

pengidentifikasianmasalahdanpotensiyangadadimasyarakat,pemilihandan

pengambilankeputusantentangalternativesolusiuntukmenanganimasalah,

pelaksanaanupayamengatasimasalah,danketerlibatanmasyarakatdalamprosesmeng

evaluasiperubahanyangterjadi.Secarasederhanamasyarakatikutsertadalam

perencanaan, pelaksanaan,pemanfaatan hasil dan evaluasi dari program

pemberdayaanmasyarakat.Padarealitanyamasyarakatberpartisipasidalamtahappem

anfaatanhasildenganhadirsebagaipenerimamanfaatketikapelaksanaanprogrampemb

erdayaanmasyarakat.

Sedangkan bentuk-bentuk partisipasinya adalah

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.

2. Melibatkan diri padakegiatan diskusi kelompok.

3. Melibatkan diri pada kegiatan – kegiatan organisasi untuk menggerakan

partisipasimasyarakatyang lain.Menggerakkan sumberdayamasyarakat.

Desa memilikikewenanganuntukmengurusdan mengaturrumahtangganya

sendirisesuaidengan

kewenanganaslimaupunyangdiberikan,yangmenyangkutperananpemerintahdesa

sebagaipenyelenggarapelayananpublikdidesadansebagaipendampingdalam

prosesperencanaandanpelaksanaanpembangunandaerahyangmelibatkan

masyarakatditingkatdesa.Untukmelaksanakankewenangantersebut,pemerintah

desa Sabulira Toba memilikisumber-

sumberpenerimaanyangdigunakanuntukmembiayai kegiatan-
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kegiatanyangdilakukannya.Salahsatuhalyangpentinguntukdiperhatikan

dalammendukungprosespelaksanaanpembangunandisetiapdesaadalahadanya

kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Pemberdayaanmasyarakatsangatlahdiperlukandidesa Sabulira Tobayakni

pemberdayaanmasyarakatyangdijalankan,sebagaiperwujudanpemerintahdalamme

nanggulangipermasalahanyangmunculterkaitdenganpemberdayaanmasyarakat

melalui partisipasimasyarakatdalam program

pembangunanyangdibiayaiolehADD

dimasyarakat.Salahsatuupayanyaadalahmenerapkankerjasamamasyarakat

melaluialokasidanadesadenganmaksudmeningkakanpartisipasi

masyarakatdalamprogrampembangunanyangdibiayaiolehADDdankesejahteraan

masyarakatyangperlusegeradilaksanakangunamenghindariakibatyanglebih buruk

dalamjangka panjang.

Alokasi dana desadiperkuatdenganberbagaiprogrampemberdayaan

masyarakatyangdilaksanakanolehberbagaisektordepartemendanpemerintah

daerah.Pelaksanaannyajugadiprioritaskanpadadesa-desatertinggal.

Desa Sabulira Toba salahsatudesayangmendapatkanalokasidanadesa

(ADD)dikecamatanRatolindokabupaten Tojo Una-una. Menurut hasil

pengamatan observasi awal Peneliti di desa Sabulira Toba Peneliti Amati masih

kurangnyapembangunannya-pembangunan yang ada didesa Sabulira Toba

termasukpengaspalanjalan maupun pengerasan jalan dan lain-lain.

Berdasarkanpermasalahandiatas,makadari

itupenelitiakanmenelitisecaramendalambagaimanapartisipasimasyarakatdalam
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pembangunanyang di biayai oleh Alokasi Dana Desa dengan judul

“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Sabulira

Toba Kecamatan RatolindoKabupaten Tojo-Una”

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangyang dipaparkandiatas,makayangmenjadi

rumusanmasalah penelitianini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapemberdayaanmasyarakat dalam memanfaatkanADDdidesa

Sabulira Toba?

2. Faktor-faktorapasajayang mempengaruhipemberdayaanmasyarakat dalam

memanfaatkanADD didesa Sabulira Toba?

C. TujuandanManfaatPenelitian

1. TujuanPenelitian

Adapunyang menjadi tujuan penelitianituyaitu:

a. Untukmengetahuipemberdayaanmasyarakat dalam memanfaatkan

alokasidanadesa didesa Sabulira Toba.

b.Untuk mengetahui faktor-faktoryang mempengaruhi

pemberdayaanmasyarakat dalam memanfaatkan alokasidanadesadidesa

Sabulira Toba.

2. ManfaatPenelitian

Sedangkan daripenelitianini diharapkan dapat digunakan sebagai:

a. Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikansumbangsihpada

pengembanganteoripemberdayaanataupengembanganmasyarakat, khususnya

tentang partisipasi masyarakatdesa Sabulira Toba.
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b.Hasilpenelitianinidapatdijadikangambaranataupedomandalam pengelolaan

alokasi dana desa di desa Sabulira Toba.

c. Sebagaiilmupengetahuandandapatdijadikanreferensidalambahankeilmuan.


