
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu Administrasi publik yang diungkapkan oleh Fesler (dalam Keban, 2008:5) 

merupakan suatu ilmu penyusunan dan pelaksaan kebijakan yang dilakukan oleh 

birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Konsep kepentingan 

publik (public interest) merupakan suatu konsep yang berubah-ubah. Istilah 

kepentingan publik akan terus berubah sesuai dengan waktu dan kondisi di setiap 

keadaan masyarakat itu sendiri. Istilah public interest merujuk pada kepentingan 

publik yang luas, bukan apa yang menjadi perhatian publik. Hal ini berarti bahwa 

apa yang menjadi perhatian publik belum tentu merupakan kepentingan publik, 

begitu pula sebaliknya.  

Dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan, baik perorangan 

maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, yang harus dihormati 

dan dilindungi. Di sinilah letak arti pentingnya peran pemerintah. Tindakan 

pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum, memperhatikan dan 

melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan publik), sehingga kepentingan 

publik merupakan kepentingan atau urusan pemerintah.  

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya kepada setiap daerah 

dimaksudkan agar pemerintah daerah di Indonesia dapat mengelola dan 

memanfaatkan sumberdaya daerah masing-masing secara optimal agar lebih 

mandiri. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, 

pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan 



pengawasan yang kuat. Meskipun secara tertulis otonomi daerah tersebut 

diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara fakta pembentukan dan 

pembangunan kemandirian harus dimulai dari pemerintahan di tingkat yang paling 

bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari 

pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat. 

Dengan adanya PP No.72 tahun 2005 dan direvisi UU No.6 tahun 2014 

tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan 

bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa 

merupakan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). 

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam 

Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB 

Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti 

hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain 

pendapatan asli desa yang sah. Berdasarkan sumber pendapatan tersebut diharapkan 



pembangunan desa tidak lagi hanya bergantung dari pendapatan asli desa dan 

swadaya masyarakat yang jumlah ataupun sifatnya tidak dapat diprediksi.  

Jika dikaitkan dengan pembiayaan desa yang ada dalam UU. No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa 

berasal dari, antara lain : 

a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.  

b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa. Hal ini disampaikan 

dalam APBDes. 

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, paling 

sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah; 

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus; 

e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-

lain pendapatan Desa yang sah. 

Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan 

pusat dan daerah yang diterima masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Ketentuan formal yang mengatur ADD sebagai pedoman pelaksanaan dan 

penggunaan ADD secara lebih jelas tertulis dalam Permendagri Nomor 37 tahun 
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2007 pada bab IX tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang kemudian 

lebih rinci pelaksanaannya di Kabupaten Semarang diturunkan ke dalam Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun Anggaran 2016.  

ADD dalam Perbup Semarang No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016, dimaksudkan untuk 

membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian ADD merupakan wujud dari 

pemenuhan hak atas desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan 

berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Namun penggunaan ADD yang di dalam Perbup Semarang No. 1 Tahun 

2016, di mana seharusnya pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan 

pemerintahan desa dalam pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan 

bidang pemberdayaan masyarakat desa, pada kenyataannya masih belum sesuai 

dengan yang ada dalam regulasi yang tertulis tersebut. 

 



Hal ini dapat disimpulkan melalui data Penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Desa Pagersari tahun 2016, antara lain : 

Tabel 1.1.   

Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

di Desa Pagersari Kec. Bergas Kab. Semarang Tahun Anggaran 2016 

 

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang 

  

 BELANJA ANGGARAN 

A. . Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 14.000.000 

 1. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Teknis Rp 12.000.000 

 2. Kegiatan Peningkatan Nilai Budaya Rp   2.000.000 

B. B Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 17.500.000 

 1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Rp   5.000.000 

 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Masyarakat Desa 

Rp 11.500.000 

 3. Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Desa Rp      640.000 

 4. Kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Lansia  Rp      360.000 

C. C Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp   16.800.000 

 1. Operasional BPD Rp    2.000.000 

 2. Operasional RT/RW Rp    13.600.000 

 3. Operasional petugas Raskin Rp     1.200.000 

   

 Total Biaya ADD yang dialokasikan untuk 

Pemberdayaan Masyarakat 

Rp   48.300.000 



Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa total ADD yang dialokasikan untuk 

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hanya sejumlah Rp 

48.300.000,-. Kegiatan tersebut terdiri dari bidang pembinaan kemasyarakatan, 

bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penyelenggaraan pemerintahan 

desa. 

 

Tabel 1.2.  

Pendapatan APBDes Pagersari Tahun Anggaran 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : APBDes Desa Pagersari tahun Anggaran 2016 

 

Dari tabel 1.2 diatas diketahui jumlah keseluruhan ADD yang diterima Desa 

Pagersari adalah Rp 469.336.000, sedangkan jumlah ADD yang digunakan untuk 

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari hanya 

sebesar Rp 48.300.000,-. Dapat disimpulkan bahwa ADD yang digunakan untuk 

kegiatan pemberdayaan masyarakat masih memasuki angka 10,2 % dari total 

keseluruhan ADD yang diterima Desa Pagersari, sedangkan seharusnya seperti 



yang disebutkan dalam Perbup Semarang No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016, pendanaan melalui ADD 

dimaksudkan untuk memberikan stimulan pemerintahan desa dalam pembiayaan 

program di bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan bidang 

pemberdayaan masyarakat desa. Begitu pula dalam Permendagri Nomor 37 tahun 

2007 yang menyebutkan bahwa seharusnya setiap desa menggunakan ADD untuk 

belanja aparatur & operasional desa sebesar 30% serta untuk belanja pemberdayaan 

masyarakat sebesar 70% dari total penerimaan ADD di masing-masing desa.  

Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang telah disebutkan 

menyatakan bahwa belanja pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari hanya 

mencapai 10,2 % dari total ADD yang diterima Desa Pagersari, di mana untuk 

belanja pemberdayaan masyarakat seharusnya mencapai 70% dari total keseluruhan 

ADD yang diterima Desa Pagersari. Tentunya hal ini merupakan kenyataan yang 

tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.  

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang tertulis dalam BAB I, 

Pasal 1 Penjelasan 12, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah 

upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan 

dan pendampingan  yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi 



dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan 

mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan 

potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan 

mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga fokus dari adanya kegiatan 

pemberdayaan masyarakat adalah untuk menyelesaikan permasalahan 

perekonomian didalam kelangsungan hidup masyarakat.  

Menurut pandangan Winarno (2007:15), secara umum fungsi pemerintahan 

mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu  pelayanan, pembangunan dan 

perlindungan. Pemerintahan pada hakekatnya sebagai pelayanan kepada 

masyarakat, bukan sebagai pelayan dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu 

memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan 

kreativitasnya demi mencapai kemajuan. Oleh karena itu, dalam menjalankan 

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di desa perlu ada perencanaan program 

pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu.  

Perencanaan program pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tahapan 

yang harus dilakukan seperti yang telah tertulis dalam Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan 

Keputusan Kepala Desa.  



Menurut Pemerintah Desa Pagersari telah melaksanakan langkah-langkah 

sesuai dengan amanat yang tertulis dalam peraturan bupati tersebut. Namun 

menurut masyarakat yang berkaitan secara langsung ke dalam proses perencanaan 

program pemberdayaan masyarakat sampai saat ini disampaikan bahwa terdapat 

beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Contohnya setelah musyawarah dusun 

seharusnya dilakukan musyawarah desa untuk merumuskan beberapa masukan 

masyarakat dalam rangka penggalian kebutuhan masyarakat satu desa.  

Dalam proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang 

seharusnya dengan kenyataannya masih tidak sesuai dengan Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 8 tahun 2016, contohnya seperti dalam proses setelah 

musyawarah dusun masyarakat seharusnya melewati proses musyawarah desa. 

Namun masyarakat cenderung langsung menyampaikan kebutuhan masyarakat 

dusun ke pemerintah desa dan langsung dibuat keputusan oleh Kepala Desa untuk 

selanjutnya membuat RPJMDes tanpa melalui musyawarah tingkat desa. Hal 

tersebut merupakan salah satu kelemahan dalam proses perencanaan program 

pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari. 

Beberapa program Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat 

berdasarkan data yang didapat dari Desa Pagersari, antara lain : 

a. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam segi Pendidikan dan Pengetahuan 

1. Pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK) untuk Karang Taruna Desa 

Pagersari. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di balai desa dan periode 

pelaksanaan satu bulan sekali dan diikuti oleh seluruh remaja dan Karang 

Taruna di Desa Pagersari.  



2. Pelatihan skill merangkai bunga dan hiasan untuk seserahan (hantaran). 

Sasaran kegiatan ini adalah untuk seluruh masyarakat Desa Pagersari 

terutama ibu rumah tangga dan lansia. Dalam meningkatkan pengetahuan 

masyarakat desa maka dibentuklah pelatihan skill ini untuk dapat 

mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada agar lebih profesional dan 

berdaya saing.  

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam segi Perilaku Ekonomi. Program 

pemberdayaan dalam segi perilaku ekonomi ini merupakan fokus dari adanya 

program pemberdayaan seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa programnya antara lain : 

1. Pelatihan Memasak puding, kue dan kripik dalam pemanfaatan potensi desa 

yaitu Ketela rambat. Salah satu potensi alam di Desa Pagersari yang cukup 

melimpah yaitu Ketela Rambat, maka pemerintah desa memberikan 

kegiatan pelatihan ini agar masyarakat dapat mengelola secara langsung 

hasil pertanian di desanya serta dapat menjualkan ke pasaran dengan nilai 

harga jual yang lebih ekonomis. Kegiatan ini sangat relevan untuk 

meningkatkan angka perekonomian di Desa Pagersari terutama untuk 

memanfaatkan potensi alam desa yaitu ketela rambat, hanya saja dalam hal 

pemasaran masyarakat merasa bahwa pemerintah belum dapat 

mengusahakan strategi pemasaran yang tepat agar lebih berdaya saing. 

2. Pelatihan Perekonomian Kreatif yaitu mengelola sampah plastik menjadi 

rangkaian bunga. Sasaran kegiatan ini adalah karang taruna dan masyarakat 

khususnya ibu-ibu yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, dimana ibu 



rumah tangga perlu ada pemasukan keuangan selain mengandalkan hasil 

kerja dari suaminya yang secara umum di Desa Pagersari bermata 

pencaharian sebagai petani. Kegiatan ini sangat relevan untuk 

meningkatkan angka perekonomian di Desa Pagersari terutama untuk 

memanfaatkan sumber daya manusia di desa dalam pemanfaatan sampah 

plastik agar lebih bernilai ekonomis. 

3. Pelatihan Agribisnis untuk kelompok tani. Kegiatan ini dilaksanakan rutin 

selama satu bulan sekali yaitu dengan mendatangkan pembicara atau pelatih 

langsung dari dinas pertanian dengan perantara melalui pengurus 

kecamatan. Kegiatan ini sangat relevan dengan status di Desa Pagersari 

yang secara umum bermata pencaharian sebagai seorang petani.  

c. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam segi Pola Pikir Masyarakat 

1. Pembentukan Forum Kesehatan Desa (FKD) atau penyuluhan kesehatan 

untuk membentuk pola pikir masyarakat agar dapat hidup bersih dan sehat. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali dan praktiknya langsung 

terjun ke masing-masing RW yang digilir secara periodik. 

2. Pembinaan Bina Keluarga Lanjut Usia (Lansia), melalui kegiatan senam 

rutin setiap dua minggu sekali. Kegiatan ini bertujuan agar dapat 

membentuk pola pikir masyarakat terutama Lanjut Usia (Lansia) supaya 

dapat membiasakan hidup sehat serta bergerak aktif dalam setiap kegiatan 

desa. Kegiatan Bina Keluarga Lansia ini dirasa kurang relevan dengan 

penyebab kemiskinan di Desa Pagersari.  



Program-program pemberdayaan masyarakat diatas dibuat berdasarkan 

relevansinya terhadap penyebab kemiskinan di Desa Pagersari. Berdasarkan data 

yang didapat dari Desa Pagersari penyebab kemiskinan di Desa Pagersari 

dikarenakan beberapa hal, antara lain : 

1. Masyarakat usia kerja di pedesaan yang masih rendah tingkat pendidikannya 

dan pengetahuannya. Hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan dari Kepala 

Bagian Pemerintahan Desa.  

"Jumlah penduduk kita saat ini sudah mencapai angka 4.200 tetapi 

kualitas pendidikan masyarakat desa masih belum baik. Kurang lebih ada 

35% masyarakat yang memiliki status pendidikan sudah bagus dan sisanya 

masih dibawah batas minimal wajib belajar 12 tahun." ujar Bapak Nasikin 

Kepala Urusan Pemerintahan Desa. Senin (20/11/2017). 

 

Selain masalah laju kualitas pendidikan, persoalan serius lainnya adalah 

penyebaran yang belum merata, serta data dan informasi kependudukan yang 

masih minim. 

2. Sulitnya merubah pola perilaku ekonomi di tingkat pedesaan miskin dalam 

pemenuhan kebutuhan minimal sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dari 

pernyataan pemerintah desa serta hasil pengamatan sementara yang didapat 

kesimpulan bahwa masyarakat sehari-hari hanya melakukan perilaku ekonomi 

yang sederhana. Masyarakat desa pagersari secara umum adalah 

bermatapencaharian sebagai petani, dan masyarakat tersebut hanya mengelola 

hasil pertaniannya lalu menjualnya saja. Belum adanya visi dan misi untuk 

mengembangkan hasil olahan pertanian terutama dalam pengelolaan hasil 

pertanian ketela rambat. Dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari juga 



masyarakat hanya melengkapi kebutuhannya saat ini saja, belum ada usaha 

berkelanjutan untuk mendorong perekonomian keluarga dan desa.  

3. Sulitnya merubah pola pikir masyarakat desa yang masih berjalan sesuai dengan 

apa yang mereka mau, bukan yang mereka butuhkan. Hal tersebut dibuktikan 

dari pemenuhan kehidupan sehari-hari juga masyarakat yang masih berpikiran 

bahwa mereka hanya melengkapi kebutuhannya saat ini saja, belum ada usaha 

berkelanjutan untuk mendorong perekonomian keluarga dan desa. Maka dari 

sini perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat desa pagersari yang masih 

memiliki pemikiran yang belum berkembang.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal di Desa Pagersari terhadap program 

pemberdayaan masyarakat dan relevansinya dengan penyebab kemiskinan di desa 

Pagersari, maka dapat penulis simpulkan beberapa permasalahan dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada perekonomian masyarakat, antara 

lain : 

1. Program pemberdayaan pelatihan Pelatihan Memasak puding, kue dan 

kripik dalam pemanfaatan potensi desa yaitu Ketela rambat dirasa sudah 

sesuai. Namun dalam hal pemasaran masyarakat merasa bahwa pemerintah 

belum dapat mengusahakan strategi pemasaran yang tepat agar lebih 

berdaya saing. Sehingga hal tersebut penyebabkan program ini belum 

relevan terhadap penyebab kemiskinan di Desa Pagersari. 

2. Program pemberdayaan belum terfokus pada bidang Pertanian. Semestinya 

di Desa Pagersari bedasarkan usulan dari masyarakat yang dibutuhkan 

sejauh ini adalah di sektor Pertanian, dimana sektor pertanian merupakan 



salah satu potensi yang cukup optimal dalam mengembangkan 

perekonomian di desa Pagersari. Padahal kebutuhan masyarakat dalam 

sektor pertanian antara lain, pemberian prasarana pertanian (traktor dll), 

pembangunan irigasi dan kebutuhan lain yang lebih bermanfaat untuk 

kelompok tani. 

Dari hasil pengamatan pra survey dan data yang didapatkan penulis di Desa 

Pagersari Kabupaten Semarang dengan melihat penggunaan Alokasi Dana Desa 

yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang berlandaskan pada Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun Anggaran 2016 dan mengacu pada Permendagri Nomor 37 tahun 

2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disertai hasil wawancara 

penulis dengan Bapak Arifin selaku Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa 

Pagersari serta wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat desa 

Pagersari maka penulis simpulkan identifikasi masalah yang ditemui terhadap 

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 

di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang,  antara lain : 

1. Penggunaan ADD yang belum fokus terhadap kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat karena pada kenyataannya berdasarkan data 

yang telah disebutkan sebelumnya untuk pembiayaan pemberdayaan 

masyarakat hanya mencapai 10,2 % dari total ADD di mana penggunaan 

ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat seharusnya mencapai 70% 

dari total keseluruhan ADD yang diterima Desa Pagersari. Hal tersebut 



dikarenakan penggunaan ADD yang masih terfokus pada pembiayaan 

operasional kantor, pembangunan dan pengelolaan balai desa sehingga 

penggunaan ADD untuk program pemberdayaan masyarakat masih belum 

mencapai penggunaan 70% dari total keseluruhan ADD yang diterima Desa 

Pagersari. 

2. Program yang diambil pemerintah desa untuk memperbaiki kemiskinan di 

desa Pagersari melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam segi 

Perilaku Ekonomi dalam pemanfaatan potensi desa dirasa sudah sesuai. 

Namun dalam hal pemasaran masyarakat merasa bahwa pemerintah belum 

dapat mengusahakan strategi pemasaran yang tepat agar lebih berdaya 

saing. Hal tersebut dikarenakan pengelola produk mengalami kendala dalam 

pemasaran produk, antara lain: pengecer menghadapi tantangan teknologi 

dimana pemasaran lebih efektif dan efisien melalui teknologi informasi 

(online); kurangnya pengetahuan pengelola dalam bidang pemasaran; dan 

kurangnya hubungan kerja sama dengan pihak eksternal (pasar). Selain itu 

program pemberdayaan ini juga belum terfokus pada bidang Pertanian yang 

menjadi potensi di Desa Pagersari sehingga hal tersebut penyebabkan 

program ini belum relevan terhadap penyebab kemiskinan di Desa 

Pagersari.  

3. Keterbatasan pengelola dalam memahami regulasi dan kapasitas personalia. 

Bahwa pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa 

sampai saat ini sudah cukup membantu kepala desa dan perangkatnya. 

Namun kenyataannya bahwa pengelola penggunaan ADD dan pelaksanaan 



program pemberdayaan masyarakat dirasa masih kurang dalam memahami 

bagaimana seharusnya regulasi berjalan di lapangan serta kurangnya 

kapasitas dan personalia dalam mengelola keuangan desa tidak hanya 

mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Hal tersebut 

dikarenakan tidak adanya pengarahan yang periodik dan terstruktur dari 

pihak yang berwenang serta kurangnya keterlibatan dari berbagai 

stakeholders yang ada di desa. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang 

mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta 

APBDes.  

4. Kurangnya antusias dan komunikasi antara masyarakat desa dan pemerintah 

desa  terhadap program-program pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini 

dikarenakan: adanya kecenderungan bahwa yang dipikirkan adalah dirinya 

atau lingkungannya sendiri (tidak mau tahu dengan orang lain atau orang 

luar); sulitnya mengubah jalan pikiran yang sosial kearah jalan pikiran yang 

ekonomis; juga disebabkan karena kurangnya lat-alat komunikasi yang 

lebih canggih sehingga menyebabkan kurang terealisasinya program 

pemberdayaan dan penggunaan ADD yang kurang sesuai dengan target 

alokasi dan menghambat tercapainya tujuan dari pengalokasian ADD di 

desa Pagersari. 

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari disimpulkan adanya beberapa 

permasalahan selama pra survey. Mengingat pentingnya pemberdayaan masyarakat 

dalam upaya memanfaatkan dan mengimplementasikan Alokasi Dana Desa dalam 



rangka pemberdayaan masyarakat maka hal inilah yang menyebabkan penulis ingin 

melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Analisis Penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.”  

 

1.2. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

1. Penggunaan ADD yang pelaksanaannya belum sesuai dengan amanat dalam  

Perbup Semarang No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD 

dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Semarang TA 

2016 dan mengacu pada Permendagri Nomor 37 tahun 2007 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terhadap kenyataan yang terjadi di 

Desa Pagersari. Dalam regulasi yang disebutkan untuk pembiayaan 

pemberdayaan masyarakat seharusnya mencapai 70% dari total keseluruhan 

ADD yang diterima namun kenyataannya hanya mencapai 10,2 % dari total 

ADD yang diterima Desa Pagersari. Hal tersebut dikarenakan penggunaan 

ADD yang masih terfokus pada pembiayaan operasional kantor, 

pembangunan dan pengelolaan balai desa. 

2. Program Pemberdayaan Masyarakat segi Perilaku Ekonomi dengan 

pemanfaatan potensi desa belum baik dalam hal pemasaran produk ekonomi 

kreatif di Desa Pagersari. Hal tersebut dikarenakan pengelola produk 

mengalami kendala dalam pemasaran produk, antara lain: pengecer 

menghadapi tantangan teknologi di mana pemasaran lebih efektif dan 



efisien melalui teknologi informasi (online); kurangnya pengetahuan 

pengelola dalam bidang pemasaran; dan kurangnya hubungan kerja sama 

dengan pihak eksternal (pasar). Selain itu program pemberdayaan ini juga 

belum terfokus pada bidang Pertanian yang menjadi potensi di Desa 

Pagersari. 

3. Keterbatasan pengelola dalam memahami regulasi dan kapasitas personalia. 

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengarahan yang periodik dan 

terstruktur dari pihak yang berwenang serta kurangnya keterlibatan dari 

berbagai stakeholders yang ada di Desa Pagersari.  

4. Kurangnya antusias masyarakat terhadap program pemberdayaan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan: adanya kecenderungan bahwa yang 

dipikirkan adalah dirinya atau lingkungannya sendiri (tidak mau tahu 

dengan orang lain atau orang luar); sulitnya mengubah jalan pikiran yang 

sosial kearah jalan pikiran yang ekonomis; juga disebabkan karena 

kurangnya lat-alat komunikasi yang lebih canggih.  

 

1.2.2. Perumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Mengapa penggunaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Desa Pagersari kurang dari 70% ? 

2. Apa saja hambatan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari ? 



1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian : 

1. Untuk menganalisis penggunaan ADD terhadap program pemberdayaan 

masyarakat desa.  

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penggunaan ADD dalam kegiatan 

program  pemberdayaan masyarakat desa. 

1.3.2. Manfaat Penelitian : 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan di bidang 

Ilmu Administrasi Publik khususnya pada mata kuliah Pengantar Ilmu 

Sosial, Kebijakan publik, Implementasi Kebijakan, Analisis Kebijakan, 

Akuntansi Keuangan Publik, Pemberdayaan Sosial, dan Metodologi 

Penelitian. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu 

pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khusunya hasil penelitian ini 

di harapkan dapat mengungkapkan tentang Penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa 

Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Selain itu penelitian 

ini digunakan untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena 

yang terjadi saat ini. 



b. Bagi Pemerintah penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan yaitu di bidang Administrasi Publik 

khusunya dalam hal Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, serta memberikan masukan 

terhadap pemerintah sebagai pengelola kebijakan agar dapat diterapkan 

dan diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan seharusnya. 

c. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memperluas peran serta 

masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

 

1.4. Kajian Pustaka 

1.4.1. Kajian Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.3. 

Penelitian Terdahulu 

No 

1 

Nama/Tahun 

Penelitian 

2 

Judul 

Penelitian 

3 

Tujuan 

Penelitian 

4 

Metode 

Penelitian 

5 

Hasil 

6 

1 Dede Ardian, 

2014 

Analisis 

Penggunaan 

Alokasi Dana 

Desa (Add) 

Dalam 

Pemberdayan 

Masyarakat Di 

Desa 

Penyagun 

Kabupaten 

Kepulauan 

Meranti 

 

 

 

Untuk 

mengetauhi 

penggunaan 

Alokasi 

Dana Desa 

(ADD) di 

Desa 

Penyagun 

Kabupaten 

Kepulauan 

Meranti 

terhadap 

pemberdayaa

n 

masyarakat. 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

Peneliti menilai bahwa 

Penggunaan Alokasi Dana 

Desa 

(ADD) Dalam 

Pemberdayaan 

Masayarakat di Desa 

Penyagun Kecamatan 

Rangsang Kabupaten 

Kepulauan Meranti Tahun 

2012 sudah berjalan 

dengan 

Cukup Baik, ini juga 

sesuai dengan hasil 

rekapitulasi angket yang 

peneliti ajukan 



dengan persentase 

57,85% dikategorikan 

Cukup Baik. Walaupun 

dari hasil 

angket dan wawancara 

mengungkapkan Cukup 

baik, namun dari hasil 

data 

observasi penulis dan 

tinjauan dilapangan, 

penulis melihat masih 

terdapatnya 

beberapa kekurangan dan 

kelemahaan dalam 

Penggunaan ADD 

tersebut yang 

dilakukan oleh pihak 

pemerintah desa terhadap 

Pemberdayaan 

masayarakat yang 

ada di Desa penyagun. 

Hal ini disebabkan karna 

kurangnya pengawasan 

yang di 

lakukan dari pihak 

pemerintah desa terhadap 

penggunaan ADD.  

1 2 3 4 5 6 

2 Riska 

Yuliani, 

2012 

 

 

Analisis 

Dampak 

Alokasi Dana 

Desa (Add) 

Terhadap 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Dan 

Kelembagaan 

Desa Di 

Kabupaten 

Boyolali 

 

Mengetahui 

bagaimana 

dampak 

positif dan 

negatif 

penggunaan 

Alokasi 

Dana Desa 

(Add) 

terhadap 

pemberdayaa

n masyarakat 

dan 

kelembagaan 

desa di 

Kabupaten 

Boyolali 

Metode 

Penelitian 

Deskriptif  

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

regulasi tentang ADD 

banyak yang 

tidak diimplementasikan 

dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang 

ada. Sebagian 

besar responden lebih 

memilih untuk ADD 

dengan jumlah yang 

berbeda untuk 

setiap desa dengan 

mempertimbangkan 

beberapa faktor seperti 

jumlah penduduk, 

jumlah penduduk miskin, 

potensi yang dimiliki oleh 

masing-masing desa dan 

lain-lain. Mayoritas 

responden menganggap 



bahwa dana ADD 

memiliki dampak 

positif dan efek yang 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja, 

perbaikan 

infrastruktur publik, 

peningkatan pengetahuan 

masyarakat, dan 

peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa.  

 

1.4.2. Administrasi Publik 

Pengertian Administrasi publik yang diungkapkan oleh Fesler (dalam Keban, 

2008:5) adalah penyusunan dan pelaksaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi 

dalam skala besar dan untuk kepentingan publik.  

Munculnya berbagai pengertian mengenai administrasi publik yang 

diungkapkan oleh para ahli serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Stillman II 

(dalam Keban, 2008:5) yaitu bahwa definisi administrasi publik sangat bervariasi 

bahkan sulit untuk disepakati. Variasi mengenai berbagai pandangan administrasi 

publik yang dikutip oleh  Stillman II (Keban, 2008:5-8), sebagai berikut : 

1. Dimock,Dimock, & Fox,  

 Administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan 

untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat 

bahwa dalam administrasi publik terdapat kegiatan ekonomi yang 

menghasilkan barang dan pelayan yang dibutuhkan untuk pemenuhan 

kebutuhan publik.  



2. Starling, 

Melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau 

dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. 

Pengertian ini menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan dan dijanjikan.  

3. Barton & Chappel, 

Melihat administrasi publik sebagai the work of government atau pekerjaan 

yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini menjelaskan bahwa adanya 

peran dari aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melayani 

kebutuhan publik. 

4. Rosenbloom, 

 Memberi batasan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan 

proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat 

pemerintah di bidang legilatif, eksekutif dan judikatif dalam rangka 

menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan dan sebagian. Definisi ini menekankan pada proses kegiatan 

pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan judikatif.  

5. Nigro & Nigro, 

 Mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama 

kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang 

yaitu judikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting 

dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari 

proses politik; yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh 



administrasi swasta; dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta 

dan individu dalam pemberian pelayan kepada masyarakat. Definisi ini 

menjelaskan bahwa adanya keterkaitan peran kelompok untuk bekerjasama 

di lingkungan publik untuk mencapai kebijakan publik dalam memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat.  

6. Nicholas Henry, 

 Memberi batasan bahwa administrasi publik adalah sutau kombinasi yang 

kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman 

tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyrakat yang 

diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif 

terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan 

praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan 

pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Definisi ini menekankan 

adanya kombinasi antara teori dan praktek dalam menjalankan kebijakan 

publik untuk pencapaian kebutuhan masyarakat.  

 

Dari penjelasan beberapa ahli diatas mengenai pengertian administrasi 

publik maka dapat penulis simpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu usaha 

kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok dalam suatu lingkungan 

publik dalam menjalankan fungsi negara meliputi usaha mengkoordinasi sumber 

daya yang ada dan personil publik sehingga menciptakan suatu kebijakan publik 

yang diformulasikan, diimplemetasikan dan dikelola (manage) serta di evaluasi 

untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. 



1.4.3. Kebijakan Publik 

Studi mengenai kebijakan publik sangat diperlukan hal ini dikarenakan hampir 

dalam proses kehidupan manusia sebagai akibat dari adanya kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu tugas untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Menurut Thomas R. Dye dan James Anderson (dalam Agustino, 

2012: 4-6) ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu 

untuk dipelajari. Tiga alasan tersebut adalah: 

1. Pertimbangan atau alasan ilmiah (scientific reasons). 

  Kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan 

yang lebih mendalam. Mulai dari asalnya, prosesnya, perkembangannya, 

serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. 

2. Pertimbangan atau alasan profesional (professional reasons). 

  Don K. Price (dalam Agustino, 2012:5) memberikan pemisahan antara 

scientific-estate yang hanya mencari untuk kepentingan ilmu pengetahuan 

dengan profesional-estate yang berusaha menerapkan ilmu pengetahuan 

untuk memecahkan masalah sosial secara praktis. Dalam bahasa sederhana 

studi kebijakan digunakan sebagai alas untuk menerapkan pengetahuan 

ilmiah dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan masalah sehari-hari.  

3. Pertimbangan atau alasan politis ( political reasons ). 

  Kebijakan publik dipelajari pada dasarnya aar setiap perundangan dan 

regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang sesuai 

target.  



 Tiga pertimbangan diatas yaitu scientific reason, professional reasons dan 

political reasons menjadi pertimbangan yang melatarbelakangi para ilmuwan 

mempelajari kebijakan publik dalam memecahkan persoalan yang ada di dalam 

masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Menurut pandangan Winarno (2007:16) pada dasarnya terdapat banyak 

batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public 

policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut 

memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-

masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.  

Dye (dalam Agustino, 2012:7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Carl 

Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) berpendapat bahwa kebijakan adalah 

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatn-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) 

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud.  

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk 

perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu 

lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk 

keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk 

pembicaraan-pembicaraan yang relatif ilmiah dan sistematis meyangkut analisis 



kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau kosep kebijakan 

publik yang lebih tepat (Winarno, 2007: 16). 

Pandangan lain mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh James 

Anderson (dalam Agustino, 2012:7) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai 

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau 

sekelompk aktor yang berhubungan dengan sutau permasalahan atau suatu hal yang 

diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya 

dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. 

Menurut Agustino (2012:8) kebijakan publik merupakan keputusan politik 

yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, 

karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa kebijakan publik adalah 

bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton 

(dalam Agustino, 2012:8) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para 

senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, 

para raja, dan sebagainya”. Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang 

berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik 

itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik seari-hari dan 

mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik 

mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta 

mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. 

Menurut Dunn (Keban 2008 : 67), dalam rangka pembuatan suatu kebijakan 

publik ada beberapa tahapan penting yaitu agenda kebijakan (agenda setting), 

formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy 



implementation), dan penilaian kebijakan (policy assessment). Sedangkan menurut 

James Anderson dalam bukunya Public Policy Making mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang memepunyai maksud/tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor 

yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. 

Jadi dapat di simpulkan oleh penulis bahwa definisi kebijakan publik adalah 

segala sesuatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya yang 

memiliki serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan dan dilaksanakan bersama 

dengan memperhatikan permasalahan tertentu. 

 

1.4.4. Perumusan atau Formulasi Kebijakan Publik 

Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian 

proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Para ahli 

mengemukakan pandangan tentang definisi fomulasi kebijakan publik sebagai 

berikut: 

Tjokroamidjojo (Islamy 2000:24) menyebutkan perumusan kebijakan 

sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam 

memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang 

terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Kemudian menurut Islamy (2000:77-

101) mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses 

pengambilan kebijakan publik, yaitu:  



1. Perumusan Masalah (defining problem).  

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-

asumsi yang tersembunyi, mendiaognosis penyebab-penyebabnya, memetakan 

tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan 

dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber 

dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik 

maka perencanaan kebijakan dapat disusun, perumusan masalah dilakukan 

oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung 

jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses 

kebijakan publik dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, 

karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan 

ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat 

berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya. 

2. Agenda Kebijakan. 

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang 

mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan 

perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. 

Sebelum masalah-masalah berkompotensi untuk masuk dalam agenda 

kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang 

pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Mengingat pentingnya 

status agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan publik, Cob dan Elder 

(Islamy 2000:83) mengartikan kebijakan sebagai agenda sistemik terdiri atas 

semua isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat 



politik sebagai patut memperoleh perhatian dari publik dan mencakup masalah-

masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintah masing-

masing. 

Abdul Wahab (2004:40) menyatakan bahwa suatu masalah untuk 

masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, 

yaitu:  

a. Isu tersebut telah mencapai suatu titik tertentu sehingga ia praktis tidak lagi 

bisa diabaikan begitu saja.  

b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat 

menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik.  

c. Isu tersebut menyamngkut emosi tertentu ilihat dari sudut kepentingan 

orang banyak.  

d. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.  

e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) 

dalam masyarakat. 

f. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, dimana 

posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya. 

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan. 

Untuk memecahkan masalah setelah masalah-masalah publik 

didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk 

memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah 

selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Menurut Winarno 



(2002:83) dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan 

alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. 

Menurut Islamy (2000:92), perumusan usulan kebijakan (policy 

proposals) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian 

tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini 

meliputi:  

a. Mengidentifikasi altenatif.  

b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif. 

c. Menilai masing-masing alternatif yang tersedia. 

d. Memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin untuk 

dilaksanakan 

Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan 

kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan 

alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif 

yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini, pilihan-

pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negoisasi yang 

terjadi antara aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan 

tersebut.  

4. Tahap Penetapan Kebijakan. 

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk 

di ambil sebagai cara memercahkan masalah kebijakan, maka tahap paling 

akhir dalam pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga 



mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan 

tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. 

 

1.4.5. Analisis Kebijakan Publik 

1.4.5.1. Konsep Analisis 

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya);  

2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu 

sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat 

dan pemahaman arti keseluruhan;  

3. Penyelidikan kimia dng menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya 

dan sebagainya;  

4. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 

5. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; 

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam 

Yuniarsih dan Suwatno (2008: 98), Analisis adalah penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagaiannya dan penelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Pakar 

lain juga menyebutkan analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil (Harahap (2004: 207)). 



Dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan aktivitas yang memuat 

sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari 

kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Analisis dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi 

komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. 

 

1.4.5.2. Analisis Kebijakan Publik   

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai analisis 

kebijakan publik. Beberapa diantaranya yang relevan dengan penelitian ini tertera 

di bawah ini. 

Menurut Dror (Abdul Wahab, 2012: 41) mendefinisikan analisis kebijakan 

sebagai “an approach and methodology for design and identification of preferable 

alternatives in respect to complex policy issues”. Maksudnya adalah suatu 

pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif 

yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks. 

Pengertian lain mengenai analisis kebijakan dikemukakan oleh Dunn 

(Hamdi, 2014:114) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu 

ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dan argumen 

untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan untuk 

kebijakan yang dapat digunakan dalam setting politik untuk memecahkan masalah 

kebijakan. Pandangan Dunn tersebut sejalan dengan Holzner & Marx (Hamdi, 

2014:114) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu bagian esensial 



dari sistem pengetahuan sosial atau ringkasnya, sistem pengetahuan yang 

menunjukkan sistem norma, nilai, peranan, dan sumber daya yang membentuk 

tatanan sosial dalam aktivitas-aktivitas berrelasi pengetahuan dilakukan.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Hansen (Hamdi, 2014:114)  yang 

mengemukakan bahwa analisis kebijakan merujuk pada analisis sistematik, 

eksplisit dan fokus mengenai output pemerintahan dan dampaknya pada 

masyarakat. Analisis sistematik adalah analisis yang menggunakan suatu metode 

ilmiah dimana dilakukan secara sadar, hati-hati, dan sistematis untuk menemukan 

sesuatu yang benar-benar ada. Sedangkan eksplisit adalah tegas, jelas dan tidak 

mempunyai gambaran makna yang kabur dalam berbagai hal. Sama seperti Weimer 

& Vining, bagi Meltsner (Hamdi, 2014:114), analisis kebijakan adalah suatu bentuk 

nasihat yang membantu memformulasikan solusi untuk masalah-masalah kebijakan 

publik. Meltsner berpendapat bahwa analisis kebijakan adalah juga sarana 

mesintesiskam informasi yang mencakup hasil-hasil riset untuk menghasilkan suatu 

format bagi keputusan kebijakan (penyajian pilihan-pilihan alternatif) dan 

penentuan kebutuhan masa depan bagi informasi yang berkaitan dengan kebijakan. 

Analisis kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk menghasilkan 

rekomendasi bagi pemecahan masalah yang dihadpi masyarakat. Sebagai suatu 

proses, analisis kebijakan dipahami terdiri atas serangkaian kegiatan atau tahap, 

yang oleh para penulis kebijakan publik dikelompokkan secara berbeda. Sebagai 

contoh adalah pendapat Bardach, Patton & Sawicki, dan Kraft & Furlong.  

Menurut Bardach (Hamdi, 2014:115) menyatakan 8 (delapan) langkah 

analisis yang terdiri atas: merumuskan masalah, mengumpulkan bukti, menyusun 



alternatif, memilih kriteria, memproyeksikan hasil, mengkaji kondisi sebaliknya, 

memutuskan dan menarasikan rekomendasi. Patton & Sawicki (Hamdi, 2014:115) 

menyatakan langkah analisis kebijakan hanya berupa 6 (enam) tahap, yakni: 

memverifikasi, mendefinisikan dan mendetailkan masalah; membuat kriteria 

evaluasi; mengidentifikasi alternatif kebijakan; mengevaluasi alternatif kebijakan; 

memilih salah satu diantara alternatif; dan memonitor hasil kebijakan. Kraft & 

Furlong (Hamdi, 2014:115) menyatakan 5 (lima) langkah analisis kebijakan yang 

terdiri atas: mendefinisikan dan menganalisis masalah, merumuskan alternatif 

kebijakan, membangun kriteria evaluasi, menilai alternatif dan menarik 

kesimpulan.  

Berkaitan  dengan topik penulisan yang diambil yaitu Analisis Penggunaan 

ADD dalam kegiaatan pemberdayaan Masyarakat maka penulis menggunakan 

pendapat yang dikemukakan oleh Hansen (Hamdi, 2014:114) yang mengemukakan 

bahwa analisis kebijakan merujuk pada analisis sistematik, eksplisit dan fokus 

mengenai output pemerintahan dan dampaknya pada masyarakat. Hal ini 

dikarenakan analisis ini lebih relevan dalam melihat output dan dampak dari suatu 

kebijakan di dalam masyarakat. 

 

1.4.6. Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu usaha agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rangkaian implementasi kebijakan dapat 

diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.  



Pengertian implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier 

(Abdul Wahab, 2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa 

yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian 

dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Sedangkan implementasi kebijakan menurut Model Ripley dan Franklin 

dalam buku yang berjudul Policy Implementasi and Bureacracy, Randall B. Repley 

and Grace A. Franklin (1986 : 232-33) (dalam Alfatih, 2010:51-52), menulis 

tentang three conceptions relating to successful implementation sambil 

menyatakan: 

“the notion of success in implementation has no single widly accepted 

definition. Different analists and different actors have very different 

meanings in mind when they talk about or think about successful 

implementation. There are three dominant ways of thinking about successful 

implementation” 

Sehubungan dengan three dominant ways of thinking about successful 

implementation tersebut, selanjutnya mereka menyatakan 

ada analist and actors yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang 

berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (degree of 

compliance). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran 



rutinitas fungsi. Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap kedua parameter 

tersebut “is too narrow and have limites political interest” maka mereka 

mengajukan perspective yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka 

mengutarakan ini dengan mengatakan “we advance a third persepective, which is 

that successful implementation leads to desired... impact from whatever program is 

being analyzed.” Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan impelementasi 

kebijakan. 

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman dalam 

menilai keberhasilan implementasi program dan melihat kendala dalam 

pelaksanaan penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan ketiga  persepektif tersebut tidak saling tindih satu dengan yang lain, 

bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga persepektif tersebut lebih 

seimbang, oleh karena itu teori ini cocok dengan penelitian ini. Ketiga hal tersebut 

adalah : 

1.      Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. 

Perspektif pertama (compliance perspective)  memahami keberhasilan 

implementasi  dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor 

dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam 

bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program. (Purwanto dan 

Sulistyastuti, 2012:69) 

 

 



2.      Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi 

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas 

fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi; (Akib, 2010). 

3.      Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. 

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada 

implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari 

semua program-program yang dikehendaki. (Akib, 2010). 

Pendapat Ripley dan Franklin diatas disampaikan bahwa keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan ditentukan dari bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya 

rutinitas fungsi lembaga, dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari 

kebijakan.  

 

1.4.7. Kemiskinan 

Secara sederhana kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu standar tingkat hidup 

yang masih tergolong kategori rendah. Suparlan (dalam Imam Santosa, 2014:1-3) 

lebih rinci menjelaskan kemiskinan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya 

suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang 

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku pada masyarakat yang 

bersangkutan. 

Imam Santosa (2014:1) menjelaskan, kemiskinan memiliki berbagai fungsi 

dalam struktur sosial kemasyarakatan. Kemiskinan merupakan realitas soaial yang 

memiliki fungsi ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Persoalan 



menyangkut kemiskinan memang bukanlah hal baru diperbincangkan dalam setiap 

kesempatan pengembangan masyarakat. Kemiskinan selalu jadi jargon dalam 

pembahasan bertema pencapaian kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan 

pembangunan nasional berkelanjutan dan berkeadilan. Meskipun banyak yang 

berpendapatan kemiskinan harus dihapuskan dari muka bumi. Akan tetapi, ada juga 

yang berpandangan kemiskinan adalah kodrat berwujud realita kehidupan yang 

penuh warna hingga keberadaannya sepatuhnya termaklumi. 

Imam Santosa (2014:16-17) menggambarkan, apapun alasan yang 

melatarbelakangi, kemiskinan tetaplah menjadi sorotsn masalah yang selalu 

dihadapi sepanjang sejarah masusia di bumi. Umur kemiskinan sama atau bahkan 

lebih tua dari umur manusia. Pada hakikatnya, masalah kemiskinan muncul ketika 

peradaban mansia telah sampai pada tahap kesadaran membandingkan antara 

tingkat kehidupan orang lain baik dalam hal status sosial maupun status ekonomi. 

Sejak ada sikap membandingkan barang berharga milik yang satu dengan yang lain 

inilah yang kemudian membuat manusia sadar akan perbedaan kaya dan miskin. 

Oleh karenanya, dapat dinyatakan pada warga yang tidak mengetahui prinsip 

perbandingan strata, maka diyakini tidak akan dijumpai kesadaran tentang 

permasalahan kemiskinan. Walau sebenarnya menurut pengamatan orang lain 

mereka tengah mengalami persoalan kemiskinan. 

Lingkup permasalahan yang bersifat laten atau tersembunyi juga perlu 

diungkap sebagai bahan pertimbangan berharga dalam penetapan skala prioritas 

pengembangan masyarakat yang berbasis sumber daya lokal. Sejak tahap pra 

perencanaan pengembangan masyarakat, proses penetapan skala prioritas sudah 



mulai dilaksanakan bersama khalayak sasaran strategis dan pihak lain yang terkait. 

Beberapa faktor penentu penetapan skala prioritas terinci pada Gambar 1.1 di 

bawah: 

Gambar 1.1 : 

Ragam faktor Penentu Penetapan Skala Prioritas Program 
 

 

 

 

 

Sumber : Santosa (2014 : 112) 
 

 

1.4.8. Paradigma Administrasi Publik 

Dalam perkembangan bidang ilmu administrasi publik tumbuh dan dikenal 

sejumlah “paradigma” yang menggambarkan adanya perubahan-perubahan dan 

perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi atau dalam bangunan 

epistemologi serta nilai-nilai yang mendasari.  

Nicholas Henry (Harbani, 2014), memaparkan Lima paradigma 

administrasi publik yang dipetakan dalam upaya untuk menunjukkan bahwa 

gagasan administrasi publik sebagai sesuatu yang unik, sintesis lapangan yang 



relatif baru. Disiplin ilmu ini disusun sebagai suatu pencampuran dari teori 

organisasi, ilmu manajemen, dan konsep kepentingan umum. Kemudian 

menyarankan  bahwa sudah waktunya administrasi publik membentuk dirinya 

sebagai kurikulum otonom di perguruan tinggi dan universitas dalam rangka 

mempertahankan relevansi dan kelayakan sosialnya. 

Masing-masing fase dapat ditandai menurut "lokus" atau "fokus”. Lokus 

adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Sebuah lokus 

administrasi publik adalah birokrasi pemerintah, tetapi ini tidak sepenuhnya tepat 

dan lokus tradisional ini sering dikaburkan. Dalam perkembangannya lokus dari 

ilmu administrasi publik menjadi kepentingan publik (public interest) dan urusan 

publik (public affair). Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam 

memepelajari ilmu administrasi publik. Salah satu fokus administrasi publik yaitu 

"prinsip-prinsip administrasi" tertentu, tapi, sekali lagi, fokus disiplin ilmu ini telah 

berubah dengan paradigma perubahan administrasi publik, Pasolong (2014).  

Menurut penulis, Administrator  publik telah semakin berkaitan dengan 

yang erat dengan bidang ilmu kebijakan, ekonomi politik, proses pembuatan 

kebijakan publik dan analisisnya, dan pengukuran output kebijakan. Aspek terakhir 

ini dapat dilihat, dalam beberapa hal, sebagai hubungan antara administrasi publik 

mengembangkn fokus dan lokus. 

Menurut Nicholas Henry (Pasolong, 2014), menyatakan bahwa dalam arti 

luas administrasi negara adalah suatu kombinasi teori dan praktek.  Nicholas 



Henry, secara rinci mengemukakan lima paradigma administrasi negara 

sebagaimana digambarkan dalam tabel 1.4 di bawah ini : 

Tabel 1.4 :   

Lima Paradigma Administrasi Negara Menurut Nicholas Henry 
 

No Paradigma Lokus Fokus Keterangan 

1. Dikotomi 

antara Politik 

dan 

Administrasi 

Birokrasi 

Pemerintahan 

Administrasi 

secara umum 

(teori 

organisasi, 

kepegawaian, 

penyusunan 

anggaran, dll) 

Administrasi dan politik 

dua hal yang saling 

berkaitan dan tidak bisa 

dipisahkan 

2. Prinsip-

prinsip 

Administrasi 

Tidak 

dipermasalahkan, 

berlaku universal 

Bagaimana 

menjalankan 

prinsi-prinsip 

administrasi 

negara (Esensi 

prinsip-prinsip 

adminitrasi) 

 

Dipengaruhi oleh ilmu 

manajemen 

yaituPOSDCORB 

3. Administrasi 

sebagai ilmu 

politik 

Birokrasi 

pemerintahan 

Politik 

birokrasi 

Pada akhirnya politik 

tidak mengakui 

Administrasi Publik 

sebagai ilmu politik 

4. Administrasi 

publik 

sebagai ilmu 

administrasi 

Berlaku universal Administrasi 

secara umum 

Alternatif setelah 

paradigm administrasi 

sebagai ilmu politik 

5. Administrasi 

publik 

sebagai 

administrasi 

publik 

Birokrasi 

pemerintahan 

&public affair 

Teori 

organisasi, 

praktek-

praktek dalam 

analisispublic 

policy dan 

teknik-teknik 

administrasi 

dan 

manajemen 

Paradigma yang berlaku 

sampai saat ini. 



Dalam Pasolong (2014),Pergeseran paradigma Ilmu Admnistrasi negara 

yang termanifestasi dalam dikotomi Ilmu Administrasi negara dan ilmu politik telah 

banyak menyebabkan perubahan yang signifikan dalam tubuh Ilmu Administrasi 

negara. Perubahan itu terutama dalam hal Fokus dan Lokus dari Ilmu administrasi 

negara. Sebagaiman kita ketahui, bahwa fokus awal ilmu Administrasi negara 

adalah hanya terbatas pada birokrasi pemerintah dalam mengurus negara. 

Sementara lokusnya adalah pada pelayanan publik yang secara sempit hanya pada 

pelayanan administrasi pemerintahan. Di kemudian hari, sejalan dengan perubahan 

paradgimanya untuk memisahkan diri dari ilmu politik, fokus dan lokus ini menjadi 

lebih luas dan komprehensif menjangkau kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Fokus ilmu administrasi negara memang tidak terlalu jauh dari sebelumnya, 

yaitu masih berorientasi pada birokrasi, hanya saja saat ini fokusnya tidak hanya 

pada birokrasi pemerintah atau publik semata, tetapi juga birokrasi swasta. 

Sehingga dari fokusnya sudah bergeser lebih luas kepada birokrasi swasta, yang 

pada awalnya hanya mengurus administrasi pemerintah atau organisasi publik. Dari 

sisi lokus, ilmu administrasi negara mengalami pergeseran yang sangat signifikan. 

Pergeseran lokus inilah yang membuat ilmu administrasi negara dari ilmu induknya  

yaitu ilmu politik. 

Bersamaan dengan reformasi dari sistem politik ke arah yang lebih 

demokratis, berkembang pula pemikiran tentang good governance, kepemerintahan 

(pengurusan pemerintah) yang baik. Tetapi pengertiannya masih simpang siur, pada 

umumnya mengartikan good governance dengan pemerintahan yang bersih, 

atau clean government. Seringkali juga mengarah pada pemerintahan yang bersih 



dan berwibawa. Disini diajukan suatu pemikiran awal, tentang good 

governance sebagai paradigma baru manajemen pembangunan. 

Good Governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang 

disebut administrasi pembangunan. Administrasi Pemabangunan atau Manajemen 

Pembangunan menempatkan peran sentral. Pemerintah menjadi agent of 

Change dari suatu masyarakat (berkembang) dalam negara berkembang. Agent of 

change (agen perubahan), dan karena perubahan yang di kehendaki, planned 

change, maka juga disebut agent of development. Pendorong proses pembangunan, 

perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-

kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan 

peran perencanaan dan budget yang penting. Perencanaan dan budget juga 

menstimulasi investasi sektor swasta. Kebijakan dan persetujuan penanaman modal 

di tangan pemerintah.  

Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen, 

masyarakat dan terutama sektor usaha yang berperan dalam governace. Ini juga 

karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran 

pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan 

pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan 

investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Justru usaha pembangunan 

dilakukan melalui koordinasi atau sinergi (kelelarasan kerja) antara pemerintah-

masyarakat-swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah 

memberdayakan masyarakat terutama sektor usaha agar menjadi agent of 

change dari masyarakat bangsa, dan dengan begitu menjadi partner pemerintah. 



Bahkan masyarakat/dunia usaha akan lebih berperan nyata dalam perubahan 

masyarakat. Di dunia sekarang sudah lebih private sector led growth. Justru 

diperlukan sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, terutama dengan dunia 

usaha/swasta.  

Perkembangan paradigma kearah good governace ini juga bisa dilihat dari 

perkembangan ilmu administrasi (public administration). Bagaimana mengurus 

suatu pemerintahan yang baik. Bagaimana mengurus organisasi dan tata kerja 

pemerintahan yang baik, kepegawaian negeri yang efesien dan efektif. Perumusan 

tujuan pemerintahan, kepemimpinan dan pergerakan aparatur, pengawasan 

fungsional dan sebagainya. Bahkan sekarang juga masalah ini masih ada misalnya, 

masalah pembagian jabatan politis dengan jabatan karier dalam organisasi 

pemerintahan. Restrukturisasi, pengorganisasian dan relokasi kepegawaian karena 

otonomi daerah.  

Kemudian, berkembang administrasi atau Manajemen Pembangunan 

terutama negara negara berkembang yang mempunyai niat mengusahakan 

terselengaranya pembangunan. Ada yang menyebut yang dituju adalah quality of 

life (M.Soerjani). untuk mengusahakan kearah itu, pemerintah berperan sebagai 

pendorong proses pembangunan. Sebagai agent of charge, ini dilakukan melalui 

instrumen kebijakan (policy), perencanaan (Planning), dan anggaran (Budget). 

Rinciannya, malalui berbagai program dan proyek untuk meningkatkan peran usaha 

menengah dan kecil. Adanya program dan proyek tersebut ditujukan ntuk 

meningkatkan peran usaha menengah dan kecil ada program dan proyek dari 

pemerintah. Tetapi yang jelas dalam paradigma ini pemerintah adalah the agent of 



change. Mungkin ini perlu karena belum ada effective capacity disektor swasta dan 

juga di masyarakat (LSM masih belum berdaya). 

Berkaitan  dengan topik penulisan yang diambil yaitu Analisis Penggunaan 

ADD dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat maka penulis menggunakan 

paradigma good governace, sebagai pedoman dalam perkembangan administrasi di 

Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam paradigma good 

governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut 

administrasi pembangunan. Dimana pemerintah menjadi agent of Change dari 

suatu masyarakat (berkembang) dalam negara berkembang. Agent of change (agen 

perubahan), dan karena perubahan yang dikehendaki (planned change) maka juga 

disebut agent of development. Pendorong proses pembangunan, perubahan 

masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan 

dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran 

perencanaan dan budget yang penting. Perencanaan dan budget juga menstimulasi 

investasi sektor swasta. Kebijakan dan persetujuan penanaman modal di tangan 

pemerintah. Di dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen, 

masyarakat dan terutama sektor usaha yang berperan dalam governace. Ini juga 

karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran 

pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan 

pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan 

investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Justru usaha pembangunan 

dilakukan melalui koordinasi atau sinergi (kelelarasan kerja) antara pemerintah-

masyarakat-swasta. 



1.4.9. Pemberdayaan Masyarakat 

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Secara etimologis berasal dari kata dasar 

“daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut 

maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau 

proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses 

pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada 

pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjukan pada 

serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis 

sitematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang 

kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu 

tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat 

yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (kenyataan) menuju pada 

penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang 

baik.  

Terdapat berbagai makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan 

menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan 

daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata 

“memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk 

berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang 

mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak 

lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan 

tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ 



tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya 

memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.  

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari 

masyarakat. Insisatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah 

pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah 

atau agen-agen lainnya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah 

memberikan kemampuan atau 13 keberdayaan serta memberikan peluang kepada 

pihak lain untuk melakukan sesuatu.  

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 

dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya 

merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut 

diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. 

Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” 

daripada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah 

“energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi 

agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Bertolak pada 

kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut 

dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian 

daya. 

Dalam bahasa Inggris Pemberdayaan secara umum diartikan 

pemberkuasaan, maksudnya adalah “empowerment” dan secara konseptual 

diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdaya dapat diartikan 

seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau 



memberdayakan orang lain Iatau lembaga sehingga menerima dan mematuhi apa 

yang diinginkan oleh pemberdayan. 

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan 

Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi 

yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan 

kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara (Pasal 1 , ayat (8) ). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan 

strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 

Pendekataan pemberdayaan masyarakat adalah suatu hubungan yang 

berpusat pada manusia (people centered) yang melandasi wawasan pengelolaan 

sumber daya manusia, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan 

pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang 

ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

beraktualisasi diri.  

Konsep pemberdayaan masyarakat di Indonesia secara konstitusi termasuk 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

disebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan kekuasaan mengatur, 

mengelola dan memberdayakan daerah masing-masing. Berdasarkan undang 

undang tersebut dapat dipahami bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab 

dalam memberdayakan masyarakat. 

 

 

 



1.4.10. Alokasi Dana Desa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian Alokasi adalah 

penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dan 

sebagainya); penjatahan; pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu 

departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun 

pelaksanaannya; pembagian biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah 

berdasarkan prinsip "prioritas" bagi bidang pembangunan yang telah ditetapkan 

pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa alokasi adalah 

suatu kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan dalam hal pembagian biaya yang 

telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber 

pendapatatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil 

dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan 

Kabupaten, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-

lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut di atas ada beberapa 

rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak 

dilaksanakan tentu akan berakibat diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat. Sumber 

Pendapatan Desa yang di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke 

Rekening Kas Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten. 

Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa 

dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 



10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum 

pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan 

maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), di mana Pemerintah dapat 

melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah 

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

Ketentuan mengenai penggunaan anggarannya sudah diatur dengan jelas.  

 

1.4.11. Penggunaan Alokasi Dana Desa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara 

perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Penggunaan sebagai 

aktifitas pemanfaatan demi mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 disebutkan 

bahwa pemanfaatan atau penggunaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas 

transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Begitu pula 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu sumber 

keuangan desa.  

 



1. Asas Transparansi 

Pendapat Mardiasmo (2006:45) yang menyebutkan transparansi adalah 

keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan 

yaitu masyarakat. 

Kesimpulan dari asas transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat 

dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut 

Ribot dan Peluso (2003), akses adalah kamampuan untuk mendapatkan 

manfaat dari sesuatu atau hak untuk memperoleh sesuatu kekuasaan. Maka 

maksud dari asas transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya 

informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan akses atau modal untuk 

masyarakat dan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pagersari. 

2. Asas Akuntabilitas 

Menurut Syahrudin Rasul (dalam Syahrudin Rasul, 2002 : 8) akuntabilitas 

adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas 

tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam 

suatu organisasi.  

Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang 

dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang 



kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh 

isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun dalam pelaksanaannya 

tergantung bagaimana pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penggunaan dan pengelolaan ADD agar tercapai keberhasilan 

suatu program.  

Maksud dari asas akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu 

pertanggungjawaban tim pelaksana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.  

3. Asas Partisipatif 

Partisipatif atau sifat partisipasi menurut kamus besar bahasa Indonesia 

memiliki arti turut berperanserta pada suatu kegiatan. Partisipasi adalah 

keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi 

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada 

kelompok dalam usaha dalam mencapai tujuan serta tujuan bertanggung 

jawab terhadap usaha yang bersangkutan.  

Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2001: 38) 

mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara 

keterlibatannya, yaitu :  

a. Partisipasi Langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu  

menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini 

terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas 



pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain 

atau terhadap ucapannya.  

b. Partisipasi tidak langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu 

mendelegasikan hak partisipasinya. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud asas partisipatif adalah keterlibatan 

masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dan pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung sedangkan bentuk partisipasi mayarakatnya 

berupa partisipasi dalam berupa sumbangan pemikiran. Partisipasi atau keterlibatan 

masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung merupakan suatu faktor 

pendukung dan penentu arah suatu wilayah dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan di wilayah tersebut. 

 

1.5.  Fenomena Penelitian  

Fenomena penelitian berisi tentang aspek-aspek yang terkait dengan persoalan 

apa saja yang akan digali oleh peneliti dalam menggambarkan fakta yang 

sebenarnya dengan masalah yang akan diteliti. Fenomena yang akan diamati 

dalam penelitian ini adalah mengenai Penggunaan ADD dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten 

Semarang. Melalui Fenomena penelitian ini akan menganalisis bagaimana 

seharusnya kebijakan tersebut berjalan sesuai peraturan, dan bagaimana 

kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat. 

Fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini antara lain: 



1. Analisis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari beberapa indikator sesuai dalam 

Permendagri 37/2007 dan diturunkan ke Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian 

Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

Anggaran 2016, antara lain : 

a. Melihat Azas pengelolaan ADD, yaitu transparan, akuntabel, dan 

partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan 

keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus 

melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. 

b. Melihat kesesuaian ADD yang merupakan bagian yang integral (satu 

kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

c. Melihat penggunaan ADD yang ditetapkan sebesar 70% untuk belanja 

pemberdayaan masyarakat.   

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penggunaan ADD dalam kegiatan   

pemberdayaan masyarakat desa maka penulis menggunakan tiga perspektif 

Model Ripley dan Franklin sebagai pedoman dalam menilai keberhasilan 

implementasi program dan melihat kendala dalam pelaksanaan penggunaan 

ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga hal tersebut adalah : 

 

 

 



a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. 

Perspektif pertama (compliance perspective) memahami keberhasilan 

implementasi yaitu melihat bagaimana kepatuhan para implementor dalam 

melaksanakan kebijakan penggunaan ADD dalam kegiatan program 

pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan perencanaan yang telah 

disepakati bersama (bisa berupa aturan tertulis). 

b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi 

Melihat bahwa keberhasilan implementasi suatu program ditandai dengan 

lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. 

Hal ini dilihat dari bagaimana alur pelaksanaan kebijakan berjalan. 

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. 

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada 

implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari 

semua program-program pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki. Hal 

ini melihat bagaimana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam masyarakat dan bagaimana hasil pelaksanaan 

kebijakan. 

    

1.6.  Metodologi Penelitian 

1.6.1.  Desain Penelitian 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Denzim dan Lincoln (dalam 

Moleong, 2011: 5) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang 



menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai meode yang ada”. Adapun Bogdan 

dan Taylor (dalam Moleong, 2011: 4) menjelaskan bahwa ‘mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati”.  

Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan 

atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi Analisis Penggunaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa 

Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dengan pemilihan rancangan 

deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukakn pendekatan terhadap obyek 

penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan teori yang digunakan penulis. 

Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari 

penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.  

Pendekatan penelitian merupakan suatu teknik dan prosedur yang 

digunakan dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan alasan bahwa gejala-gejala, informasi, 

keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan data dari hasil pengamatan. 

Selama Berprosesnya Penelitian Mengenai Analisis Penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pagersari 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ini akan lebih tepat bila diungkapkan 

dalam bentuk kata-kata. 



1.6.2.  Situs Penelitian 

Situs penelitian adalah fokus dan lokus pada penelitian. Fokus yang 

ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana 

menganalisis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari, selain itu juga untuk mengetahui apa 

saja kendala dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari. 

Lokasi atau lokus yang peneliti tetapkan disesuaikan dengan permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, 

Kabupaten Semarang sesuai dengan data yang sudah ditampilkan sebelumnya. 

Untuk melengkapi data primer yang diperlukan, peneliti juga melakukan penelitian 

data sekunder pada instansi-instansi yang berkaitan secara langsung dalam hal 

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 

di Desa Pagersari. 

 

1.6.3.  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian menurut Moleong (2011:132) merupakan informan, yang artinya 

orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi penelitian.  

Informan yang baik adalah sesorang yang dapat memberikan informasi yang 

benar. Dalam mendapatkan informan yang mampu memberikan informasi 

secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti 



menggunakan metode snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu 

belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi 

yang dapat digunakan sebagai sumber data. Bertambahnya jumlah informan dalam 

penelitian ini yang kemudian diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding 

dan lama kelamaan jumlahnya semakin besar.  

Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pagersari, pengurus 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan warga masyarakat Desa 

Pagersari.  

 

1.6.4.  Jenis dan Sumber Data  

Dalam melakukan penelitian kualitatif menggunakan data berupa: teks, kata-kata 

tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau 

mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa dalam kehidupan 

sosial. Adapun data yang diperoleh dari sumber bersifat: 



a. Data Primer 

Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung melalui subjeknya. 

Data Primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau objek 

penelitian secara langsung. Data tersebut berasal dari daftar perntanyaan yang 

ditanyakan kepada informan mengenai fokus penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui Data yang diperoleh melalui 

studi pustaka, yang berupa bahan-bahan bacaan yang relevan dan beberapa 

peraturan pendukung analisis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagersari. 

 

1.6.5.  Instrumen Penelitian 

Menurut Moleong (2011: 168) menyebutkan bahwa “dalam penelitian kualitatif 

peneliti merupakan instrumen utama yaitu sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor 

hasil penelitiannya”. Oleh karena itu, penulis sebagai instrumen utama penelitian 

menekankan pada penyesuaian diri dan responsive pada lingkungan. 

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, 

tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian 

dan alat bantu lainnya. 

 



1.6.6.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara yang dipakai dalam 

mengumpulkan data melalui angket, observasi, wawancara, skala bertingkat, 

dokumentasi (Arikunto, 2005: 100). Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Sugiyono, 2012: 72). Teknik wawancara diarahkan pada 

suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian. Hal ini 

merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan 

mendalam. Informasi akan diperoleh terutama dari mereka yang tergolong 

sebagai sumber informasi yang tepat dan sebagai kunci. Wawancara ini 

dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. 

Dalam wawancara peneliti menggali sebanyak mungkin data yang terkait 

dengan masalah Penggunaan ADD Dalam Program Pemberdayaan 

Maysrakata Desa Pagersari. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara 

dengan Pengurus KPMD, Pemerintah Desa Pagersari, Bapermasdes 

Kabupaten Semarang dan warga masyarakat Desa Pagersari. Dalam 

wawancara peralatan yang dibutuhkan yaitu: naskah kuesioner atau daftar 

pertanyaan, alat perekam (voice recorder), kamera dan alat tulis. 

 

 



b. Observasi 

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2012: 64), observasi adalah “dasar 

semua ilmu pengetahuan”. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

atau informasi yang lebih lengkap dan terperinci. Data informasi yang 

diperoleh melalui pengamatan ini selanjutnya dituangkan dalam tulisan. 

Dalam penelitian ini peneliti berperan serta aktif melihat terkait Penggunaan 

ADD Dalam Program Pemberdayaan Maysrakata Desa Pagersari yang 

meliputi lokasi penelitian, keadaaan lingkungan penelitian, peruses 

perencanaan, proses partisipasi dan faktor- faktor pendukung Penggunaan 

ADD Dalam Program Pemberdayaan Maysrakata Desa Pagersari. 

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2012: 82) menyebutkan bahwa “dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 

peraturan, kebijakan. Seperti biografi, foto, gambar, film, dan lain-lain. 

Dokumentasi digunakan untuk menggali informasi dalam kaitannya dengan 

arsip atau catatan yang ada, proses perencanaan pembangunan, foto-foto 

kegiatan, fasilitas, dan sarana serta catatan kejadian yang dapat membantu 

menjelaskan kondisi yang akan digambarkan oleh peneliti. Penggunaan 

dokumen ini mengumpulkan data-data yang dapat mendukung dan 

menambah data dan informasi bagi teknik pengumpulan data yang lain. 

 

 



1.6.7.  Teknik Analisis dan Interpretasi Data 

Teknik analisa data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik analisa data kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta yang 

didapat melalui pengamatan partisipatif, informasi, dan data. 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh adalah 

data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih 

dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, 

penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan 

kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks dan tidak menggunakan 

perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.  

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode trianggulasi untuk pemeriksaan 

keabsahan data. Teknik trianggulasi data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu dengan sumber. Menurut Patton (dalam Moleong, 2011: 330), 

“trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. 

 

 


