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ABSTRACT 

This study to determine community empowerment through the Village Fund 

Allocation in Teluk Bakau Gunung Kijang Bintan District and to determine obstacles in 

community empowerment melalaui the Village Fund Allocation. Informants in this study 

amounted to 10 (ten) people with techniques of observation, interviews and documentation 

and this study is a qualitative descriptive study 

Empowering communities through the Village Fund Allocation in Teluk Bakau in 

the study include indicators of the freedom of mobility, the ability to buy small 

commodities, the ability to buy large commodity, involved in making household decisions, 

relative freedom from the domination of the family, legal and political awareness, 

involvement in campaigns and protests as well as economic security and contributing to the 

family. 

Community empowerment programs through the Village Fund Allocation in Teluk 

Bakau which is not run as is expected, it is seen from the results of observations and from 

informants answer the authors obtained, then the need for a reliable skills in the 

management of the Village Fund Allocation in the village of Teluk Bakau. 

Suggestions from the authors on this study is the district government should always 

give and do socialization or training for village officials from the Village Head in charge 

along with jajaranya, Village Consultative Body as partners in running the government, the 

community as a target in the program is primarily the Village Fund Allocation relating to 

the empowerment of these communities. This is important because one of the goals of the 

Village Fund Allocation is community participation, both individually and through non-

governmental institutions. 

 

Keywords: Community Empowerment 

LATAR BELAKANG 

Sebagian besar kemiskinan terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di 

lingkungannya sehingga membuat sebagian masyarakat menjadi pengangguran dan tidak 

memiliki pekerjaan yang tetap.  

Seperti yang kita ketahui bersama masyarakat yang disebut tidak berdaya lebih banyak 

dialami oleh masyarakat di pedesaan. Ketidak berdayaan disini dimaksudkan bahwa 



 
  

3 
 

masyarakat belum mampu untuk melakukan banyak  hal seperti berwirausaha, 

mendapatkan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Faktor yang menyebabkan 

ketidak berdayaan tersebut adalah faktor dari kurangnya sentuhan dari pemerintah. 

Misalnya masih minimnya fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Desa sehingga 

masyarakat tidak bisa mensejahterakan dirinya, keluarga dan masyarakat yang ada di 

sekitarnya. 

Keadaan ini juga terjadi di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan pada tahun-tahun sebelumnya dimana masih minimnya sarana, prasarana serta 

lembaga masyarakat dan sentuhan bantuan dari pemerintah hal ini yang menyebabkan 

ketidak berdayaan masyarakat, ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk 

mengurangi tingkat kemiskinan serta memberdayakan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian pada Tahun 

2005 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tujuannya 

menerapkan strategi bagi pemberdayaan masyarakat Desa salah satunya adalah dengan 

mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang lebih mengarah pada 

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan khususnya dan 

umumnya kesejahteraan seluruh masyarakat indonesia. Kemudian Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum 

Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, Alokasi Dana Desa 

(ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dilanjutkan dengan Peraturan 

Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang kelembagaan masyarakat Desa, di susul 

dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007  tentang pedoman 
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pengelolaan keuangan Desa. Regulasi terbaru adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

Berdasarkan landasan diatas tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan wujud 

dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan 

berkembang mengikuti pertumbuhan yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dari Desa itu sendiri selagi tidak 

menyimpang dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bintan ini didasarkan pada 

realita bahwa sebagai pilar otonomi Daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang 

seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam Pembangunan Daerah. 

Mulainya penerapan program Alokasi Dana Desa ini yakni pada tahun 2009 maksud dari 

program ini adalah untuk membiayai program-program yang di buat oleh pemerintahan 

Desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, sedang kegitan-

kegiatan yang di biayai oleh Alokasi Dana Desa ini harus sesuai dengan kegiatan yang telah 

tercantum pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang 

meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, dan prasarana. Total Alokasi Dana Desa 

Kabupaten Bintan yang dicairkan pada bulan januari tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp. 

23.091.160.000 dan sasaran penerapannya adalah 36 Desa yang tersebar di 9 (Sembilan) 

Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan. 

PERMASALAHAN 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penelitaian ini berfungsi untuk membatasi studi dan 

mengacu pada pelaksanaan panelitian secara objektif terhadap objek penelitian, selain itu 

dengan perumusan masalah yang jelas, akan memenuhi kriteria untuk memasukkan dan 

mengeluarkan data yang diperoleh dari objek penelitian.  
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Jadi berdasarkan pemikiran penulis dan latar belakang masalah di atas, maka 

perumusan masalah yang akan dibahas adalah:  

”Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalaui Alokasi Dana Desa di Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2012-2013”?”. 

TUJUAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Melalaui Alokasi Dana Desa di Desa 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2012-2013 

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Alokasi Dana Desa di Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Dimana menurut faisal di dalam 

bungin (2003:34) menyebutkan bahwa penelitian deskriftif  kualitatif adalah “Upaya 

untuk memahami suatu fenomena sosial sesuai dengan dunia pemahaman para 

pelaku nya itu sendiri”. Dengan demikian penelitian ini  menjelaskan dan 

memahami Bagaimana Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di 

Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2012-2013. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan Desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Adapun alasan penulis menjadikan 

Desa Teluk Bakau sebagai lokasi penelitian karena Desa Teluk Bakau merupakan 

salah satu Desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun, dimana 

penerimaan dana ADD tersebut tiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi  

pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Bakau belum mengalami peningkatan ini 
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terlihat dari bentuk bangunan fisik, pendidikan, pengetahuan dan perekonomian 

masyarakat yang ada di Desa Teluk Bakau.  

Kemudian Desa teluk Bakau ini merupan Desa percontohan termasuk Desa yang 

unggul se-Kabupaten Bintan banyak Desa-desa lain yang melakukan study banding 

kedesa ini dan lebih menarik lagi belum adanya yang melakukan penelitian tentang 

Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan ini 

3. Informan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif, maka populasi dan sampel tidak 

digunakan, tetapi menggunakan informan. Pemilihan informan sebagai sumber data 

dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai 

permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan imformasi lengkap dan 

akurat. Informan dalam penelitian ini adalah:  

a) Ketua Badan Permusyarawatan Desa Teluk Bakau  

b) Bendahara Desa Teluk Bakau  

c) Masyarakat Desa Teluk Bakau  

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari 

pelaku yang di sebut informen kunci data yang di kumpulkan data primer dalam 

penulisan skipsi ini diperoleh atau di kumpulkan langsung dari informan 

penelitian, yang dalam hal ini menggunakan pedoman wawancara 
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b. Data Sekunder 

Data skunder merupakan data penunjang , dalam penelitian ini data penunjang 

dengan mengupulkan data dari berbagai literature seperti buku-buku, 

perundang-undangan, kamus internet dan jurnal-jurnal penelitian 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Teknik Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan terhadap subjek maupun objek penelitian 

sehingga dapat diperoleh data atau keterangan serta informasi yang jelas tentang 

hal yang di teliti. Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan aktivitas yang 

bisa mempengaruhi objek yang diteliti sedangkan alat pengumpulan data yang 

digunakan yaitu daftar cheek List dan Catatan harian 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pembicaraan berupa tanya jawab secara langsung kepada sumber data primer 

mengenai masalah yang diteliti, wawancara dilakukan dengan berpedoman 

kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat 

memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta melakukan 

pencatatan terhadap gejala yang ada. Alat pengumpulan data yang digunakan 

yaitu Pedoman Wawancara 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengaan meneliti catatan-catatan penting dan peraturan 

perundang-undangan serta peraturan daerah yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain, alat 
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perekam suara, lembar wawancara, penelusuran data online dan kertas catatan 

lapangan 

KERANGKA TEORI 

Pemberdayaan (Suharto; 2010:64-66), indikator pemberdayaan tersebut yaitu: 

1. Kebebasan Mobilitas : kemampuan individu atau kelompok untuk bisa berpergian 

ke luar. Diantarnya kesekolah, ke tempat wisata dan lain-lain. Individu, kelompok 

atau masyarakat di anggap mampu jika mereka bisa mewujudkan dengan sendirinya 

tanpa adanya bantuan dari pihak lain;  

2. Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan individu atau kelompok bisa 

memperoleh kebutuhan-kebutuhan untuk hidup dan kehidupanya sehari-hari seperti 

makanan pokok, dan kebutuhan sehari-hari lainya. Jika hal ini bisa terpenuhi maka 

individu ataupun kelompok bisa di katakan telah mampu memenuhi kemampuan 

membeli komoditas kecil ini;  

3. Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu atau kelompok dalam 

memperoleh alat-alat kebutuhan pendukung lainya seperti seda motor, kulkas, 

televise, perhiasan dan lainsebagainya, hal ini bisa di katakana telah memenuhi 

kemamapuan membeli komoditas besar jika individu atau kelompok  telah 

mewujudkanya. Poin yang ketiga ini merupakan poin yang bisa di katakan telah 

mendekati kesejehteraan, jika hal ini terwujud dalam individu atau kelompok;  

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga : individu atau 

kelompok telah mampu dalam memutuskan dan menjalankan suatu keinginan baik 

secara sendiri maupun besama mengenai keputusan yang berkaitan dengan rumah 

tangga atau keluarga seperti telah bisa mewujukan dan membuat tempat usaha guna 

meningkatkan penghasilan keluarga, membeli ternak seperti kambing, sapi, bebek, 

ayam dan lain-lain, untuk dipelihara guna menunjang penghasilan keluarga. Jika ini 
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telah terwujud dalam suatu individu atau kelompok telah tepenuhi maka kebutuhan 

ini telah terpenuhi;  

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga : maksudnya adalah tidak adanya 

intimidasi dari pihak lain terhadap dominasi keluarga, dalam hal ini peneliti 

bertanya kepada masyarakat mengenai apakah ada terjadi ancaman dari pihak lain 

terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya tentang masalah 

pertanahan, perumahan ataupun kelautan yang ada disekitarnya. Jika hal ini tidak 

ada terjadi maka kebebesan relatif dari dominasi keluarga telah terpenuhi;  

6. Kesadaran hukum dan politik : individu atau kelompok dikatakan telah memenuhi 

kesadaran hukum dan politik mereka dapat mengetahui birokrasi paling tidak 

tingkat desanya, salah satu contohnya mengetahui cara pembuatan KTP, KK AKTE 

dan lain-lainya serta mengetahui fungsinya, dan juga mengetahui nama-nama 

pejabat yang ada di tingakt Desa, kabupaten, provinsi dan Negara seperti nama 

Kepala Desa, Bupati, Gubernur dan Presiden;  

7. Keterlibatan dalam kampanye dan proter-protes : maksudnya adalah individu atau 

kelompok di katakan telah berdaya juka mereka mampu terlibat dalam kegiatan-

kegiatan perpolitikan dan protes-protes yang mereka lakukan dan perjuangkan 

seandainya mereka mengetahi, mengalami driskriminasi atau ketidak adilan di 

lingkunganya. Seperti individu atau kelopok melakukan protes atau demo kepada 

Kantor Desa dalam hal ketidak adilan Kepala Desa dalam Pengelolaan bantuan 

raskin dan lain sebagainya;  

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : maksudnya adalah individu 

atau kelompok diangagap telah berdya mereka sudah mempunyai tempat tinggal 

yang layak, perekonomian sudah mapan pendidikan sudah memperoleh atau sudah 

menyelesaikan sekurang-kurang wajib belajar Sembilan tahun dan sudah mempunya 
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pekaerjaan yang tetap. 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah 

mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporanya bukan sekedar bentuk 

laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Dimana menurut faisal di dalam 

bungin (2003:34) menyebutkan bahwa penelitian deskriftif  kualitatif adalah “Upaya untuk 

memahami suatu fenomena sosial sesuai dengan dunia pemahaman para pelaku nya itu 

sendiri”. 

Analisa data dalam penelitian ini mengelompokan, membuaat suatu urutan, serta 

menyingkat. Data yang telah di kumpulkan kemudian di olah menggunakan penelitian 

kualitatif deskriptif , di lakukan melalui proses reduksi data , penyajian data, dan 

penariakan kesimpulan (Miles and Huberman 1984, di kutif Sugiyono, 2010:294). 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diperoleh, penulis juga mempunyai 

saran dengan tujuan untuk membangun besar harapan untuk meningkatkan 

pemberdayakan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa agar bisa lebih baik lagi dari 

sebelumnya. Yang menjadi kesimpulan dan saran penulis yaitu:. 

a) Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dapat disimpulkan dari permasalahan 

dan analisis diatas adalah bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Bakau 

sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam Hal ini berkaitan dengan program-

program yang di buat tentang pemberdayaan masyarakat belum menyentuh secara 

langsung kepada objeknya secara total yakni masyarakat Desa Teluk Bakau. 
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b) Sedangkan yang menjadi hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui 

Alokasi Dana Desa di Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan 

ini merupakan hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah yakni kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah Kabupaten tentang hakekat Alokasi Dana Desa terutama 

yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sehingga program yang di buat 

belum seutuhnya bisa dirasakan masyarakat Desa Teluk Bakau ini 

2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada pihak Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota Tanjungpinang maka saran yang dapat disampaikan kepada pihak yang 

bersangkutan antara lain sebagai berikut: 

Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Bakau seharusnya 

Pemerintah Kabupaten Bintan hendaknya melakukan dan memberikan sosialisasi atau 

pelatihan bagi aparatur Desa dan masyarakat yang akan menjalankan program Alokasi 

Dana Desa ini. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat salah satu yang menjadi 

tujuan Alokasi Dana Desa ini yaitu peningkatan peran serta masyarakat baik secara individu 

maupun melalui kelembagaan dalam peningkatan keswadayaan masyarakat. Selain itu 

pemerintah Desa disini harus memberikan pengertian akan pentingnya sosialisasi, 

kapasitas sumberdaya manusia dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Disamping 

itu juga dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan memberikan 

masukan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program-program yang menjadi fokusnya 

program Alokasi Dana Desa ini terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyaraka 
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