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Untuk bapakku… Husen 

Untukmu cinta pertama dalam hidupku, terimakasih atas segala pengorbananmu, 
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Terimakasih selalu menjadi penguat dikala saya rapuh, menjadi penerang dikala 

saya dalam kegelapan, dan menjadi pengarah ketika saya tak terarah. 

Ya Allah panjangkanlah umur kedua orang tuaku serta adik-adikku berikanlah 

mereka keberkahan dalam setiap langkah yang ditempuh dan izinkanlah saya 

untuk bisa membahagiakan mereka semua, titipkanlah kepada saya kelebihan 

ilmu, kelebihan adap dan kelebihan materi, agar saya mampu memberikan 

kebahagiaan kepada mereka semua. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to analyze the role of Village Fund allocation (ADD)  

towards community empowerment in Ie Beudoh village, Seunagan Timur, Nagan 

Raya Regency. This study is qualitative study using descriptive approach. The 

collection of primary and secondary data trough interview, survey on site and 

documentadion review. Informants were selected using purposive sampling 

technique where only 10 people are choosen to represented village council and 

community. 

 The village fund allocation has a big role in community empowerment. Ie 

Beudoh local government implement some projects to help improving community 

income such as glassed water factory. Ie Beudoh local government helps 

improving his community economy by creating jobs for the jobless community. So 

that, community empowerment trough a BUMG is the answer.  

BUMG glassed water factory has been the most successful increating 

more jobs for the community and has contributed in improving village 

development trough income achieved from the sale of the products. The income 

achived from the factory has been used to improve community economy, village 

infrastructute development and donated to the community in needs.  

 

Keywords: Role, community empowerment, village fund allocation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam Pemberdayaan masyarakat gampong Ie Beudoh Kecamatan 

Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Metode kajian yang digunakan yaitu 

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 

mealui wawancara, observasi lapangan dan telaah dokumentasi. Penentuan 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan dengan 

mengambil 10 orang yang terdiri dari aparatur gampong dan warga masyarakat 

gampong Ie Beudoh. 

 Dana desa berperan besar dalam program pemberdayaan masyarakat di 

gampong Ie Beudoh. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah 

gampong Ie Beudoh adalah usaha, pabrik air minum kemasan. Pemerintah 

gampong Ie beudoh memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran. Maka pemberdayaan melalui 

Badan Usaha Milik Gampong merupakan jawaban untuk kebutuhan masyarakat. 

   Program pemberdayaan yang dijalankan di gampong Ie Beudoh, adalah 

BUMG air mineral dalam kemasan, yang sudah berhasil menyerap tenaga kerja 

local dan sudah memberikan kontribusi kepada kesejahteraan gampong melalui 

pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Pendapan asli gampong 

digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gampong dan 

pembangunan infrastruktur.  

 

Kata kunci: Peran, pemberdayaan masyarakat, Alokasi Dana Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis saat ini. 

Sejumlah 74.954 desa diproyeksikan akan menerima kucuran dana transfer dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. 

Anggaran yang disediakan pun tidaklah sedikit, setiap desa diperkirakan akan 

memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 milliar Rupiah (Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016).  

Alokasi dana desa atau disingkat ADD dimaksudkan untuk membiayai 

sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa. Selain itu, dana desa juga 

dapat dipergunakan untuk pembayaran tunjangan aparatur pemerintah desa serta 

pembangunan infrastruktur pedesaan. Penggunaan dana desa harus memberikan 

manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan 

infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat mendesak 

dilaksanakan serta berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat desa. 

Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka 

kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana desa haruslah memberikan manfaat 

yang signifikan kepada masyarakat desa seperti kegiatan peningkatan kualitas 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan yang meningkatkan pemenuhan 

lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, serta kegiatan dalam upaya 
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penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin desa 

(Fathony & Sopian, 2019:42).  

 Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien. 

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya membantu pengembangan 

masyarakat yang termarjinalkan, miskin dan kaum kecil. Perberdayaan yang 

dimaksud disini adalah memberdayakan masyarakat tersebut baik secara pribadi 

maupun berkelompok secara ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup serta sanggup berperan serta dalam 

pengembangan masyarakat, Putra dkk (2013).  

 Menurut Nugraha (2017) upaya pemberdayaan masyarakat desa secara 

komprehensif harus menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur desa 

yang mengemban tugas di bidang pemberdayaan masyarakat maupun di bidang 

lainnya yang ada di desa secara proaktif dengan merancang berbagai program dan 

kebijakan yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa.  

 Desa, atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, adalah unsur 

pemerintahan paling dasar di daerah yang melaksanakan prinsip otonomi daerah 

yang diberikan oleh pmerintahan Pusat. Pemerintahan desa disebut sebagai 

elemen dasar karena secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena 

itu, berbagai program yang di rancang, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan 

berimbas langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa (Herianto, 2018: 18)                                                             

 Pembangunan masyarakat gampong Ie Beudoh diarahkan untuk 

memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam yang ada di gampong Ie 
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Beudoh dan sumber daya manusia melalui bimbingan dan bantuan dari 

pemerintah. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada gampong Ie Beudoh 

bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di desa ini agar lebih mandiri dari 

sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan 

maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Berdasarkan hasil survey awal di gampong Ie Beudoh, Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah cukup memadai, namun 

pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Hal ini tampak 

dari masih terdapatnya masyarakat yang belum mandiri secara ekonomi.    

   Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Alokasi Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Di Gampong Ie Beudoh Kecamatan Seunagan 

Timur Kabupaten Nagan Raya”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran alokasi 

dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di gampong Ie Beudoh Kecamatan 

Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang 

peran Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Ie 

Beudoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis dan 

teoritis.  

1.4.1. Manfaat praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan 

dalam permasalahan pengelolaan dana desa. Sebagai bahan kajian bagi 

pihak terkait terutama aparatur pemerintahan gampong Ie Beudoh 

Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sehingga dapat 

mengoptimalkan keberhasilan program dan kebijakan.   

1.4.2. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk 

mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari sehingga akan 

berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan social khususnya ilmu 

administrasi publik. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi penelitian berikutnya.  

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah dalam penulisan ini, penulis memilah penulisan 

ini dalam beberapa item sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

 Pada bab pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka  

Pada bagian ini membahas tentang penelitian terdahulu sebagai 

referensi, landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan 

variable penelitian.  

BAB III : Metode penelitian 

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang Metodologi Penelitian, 

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penentuan Infoman, 

Teknik Analisis Data, Uji Kredibilitas Data serta Lokasi dan Jadwal 

penelitian.  

BAB IV : Hasil Penelitian  

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh 

di lapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan 

berdasarkan hasil wawancara. 

BAB V : Pembahasan 

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-

data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.  

BAB VI : Kesimpulan dan Saran  

Bab ini membahas tentang kesimpulan secara keseluruhan dari hasil  

penelitian dan adanya saran untuk selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terkait peran alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan 

masyarakat desa sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian 

terdahulu yang meneliti tentang peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat 

desa namun dikupas dari perspektif yang berbeda, lokasi serta objek yang berbeda 

pula. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dalam 

penelitian ini diantara nya penelitian Supriadi Ahmad (2017) di bawah judul 

Pengelolan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015/2016 Di Desa Ujong 

Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Namun 

penelitian ini hanya membahas pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum di 

desa Ujong Tanoh Darat tanpa melihat kepada dampak atau pengaruh dari pada 

anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh desa tersebut terhadap 

pemberdayaan masyarakat desa tersebut.  

 Selanjutnya terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama 

dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Bambang Herianto, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan 

Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2018 dengan judul  

“Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat desa 

Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sorolangun”. Hasil analisis 

dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa (ADD) yang disalurkan kepada desa 
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Raden Anom Kecamatan Batang Asai sangat memberikan dampak positif bagi 

kemajuan dan kemakmuran desa Raden Anom. Masyarakat menyambut baik dan 

merasa sangat terbantu dengan adanya alokasi dana desa di desa tersebut. Hal 

tersebut di tandai dengan banyaknya pembangunan yang dilaksanakan baik itu 

berupa pembangunan fisik atau sarana dan prasarana maupun pembangunan 

masyarakat itu sendiri melalui pemberdayaan dengan berbagi program yang 

digulirkan pemerintah desa setempat.  

 Penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama yang penulis 

jadikan rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hariadin Isnani, mahasiwa 

jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo  yang ditulis pada tahun 2016 

di bawah judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Tambang kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 

2015”. Hasil analisis terhadap penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Alokasi dana Desa yang diterima oleh desa Tambang pada tahun 2015 di 

manfaatkan untuk pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dan penunjang kegiatan seni dan budaya.  Adapun yang membedakan 

penelitian yang dilaksanakan oleh Hariadin Isnani dengan penelitian yang akan 

penulis laksanakan adalah periode yang dijadikan penelitian. Jika penelitian 

Hariadin hanya memfokuskan pada tahun anggaran 2015 maka penelitian yang 

akan peneliti laksanakan akan menganalisis periode anggaran tahun 2018..   

 Rujukan penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Indra Maulana, 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi 
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Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syari’ah. M. Indra Maulana yang ditulis pada 

tahun 2018 dengan judul “Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada desa 

Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)”. Hasil dari 

analisis penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat 

sinar palembang sebelum adanya dana desa belum mampu dirasakan oleh 

masyarakat secara luas atau keseluruhan. Selain itu keadaan infrastruktur sebagai 

salah satu penunjang akan kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang, 

keadaannya masih sangat jauh dari kata baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

jalan penghubung antar desa yang masih rusak, dan belum adanya pembangunan 

yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Namun setelah 

adanya dana desa, upaya yang dilakukan pemerintah desa sinar palembang dalam 

pemberdayaan masyarakat lebih kearah pembangunan infrastruktur, pembangunan 

jalan dan jembatan, posyandu dan grong-gorong. 

 Penelitian lain yang penulis jadikan sebagai referensi bagi penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Mukhtawali, mahasiswa jurusan Ilmu 

administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar. 

Penelitian yang ditulis pada tahun 2020 tersebut dengan judul “Peran Keuchik 

Gampong Dalam Pembangunan Air Kemasan di Ie Beudoh” menunjukkan 

Peran Keuchik sangat dominan dalam pengambilan keputusan terhadap 

pembangunan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) berupa pabrik Air 

Kemasan Ie Beudoh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa BUMG yang didanai 

oleh dana desa dengan kucuran dana secara bertahap sejak tahun 2017 sebanyak 
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30% setiap tahunnya. Peran keuchik gampong sangat dominan, selain sebagai 

ketua dalam setiap rapat pengambilan keputusan juga merupakan komisaris utama 

dari BUMG air kemasan Ie beudoh yang sudah diproduksi sejak tahun 2020 

dimana saat ini sedang menunggu isin SNI dan Izin dari BPOM aceh.   

 Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis simpulkan diatas, 

maka dapat ditarik beberapa kesamaan dan perbedaan. Kesamaan antara skripsi 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variable independen yang 

diteliti yaitu Alokasi dana desa (ADD), selain itu kesamaan skripsi ini dengan 

lima penelitian sebelumnya yang penulis jadikan rujukan adalah sama-sama 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan 

perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

terletak pada variable dependen, lokasi penelitian serta jumlah sampel yang teliti. 

Skripsi ini bertujuan meneliti bagaimana peran Alokasi Dana Desa yang diterima 

oleh desa Ie Beudoh Kecamatan Seunagan Timur terhadap pemberdayaan 

masyarakat desa Ie Beudoh itu sendiri dengan menggunakan metode kualitatif 

melalui pendekatan deskriptif.   

 Berikut adalah penulis rangkumkan persamaan dan perbedaan antara 

penelitian yang sedang penulis laksanakan penulis dengan penelitian sebelumnya 

yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan di dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
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Tabel. 2.1. 

Tabel Rujukan Penelitian Terdahulu 

 

NO PENELITI JUDO PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Supriadi 

Ahmad 

Pengelolan 

Alokasi Dana 

Desa Tahun 

Anggaran 

2015/2016 Di 

Desa Ujong 

Tanoh Darat 

Kecamatan 

Meureubo 

Kabupaten 

Aceh Barat 

Persamaan 

terdapat pada 

subjek penelitian 

yaitu sama sama 

meneliti tentang 

alokasi dana desa 

serta metode yang 

digunakan. 

Perbedaan terdapat  

periode penelitian 

serta lokasi yang 

menjadi objek 

penelitian.  

2 Bambang 

Herianto 

Pengaruh 

Alokasi Dana 

Desa Terhadap 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

desa Raden 

Anom 

Kecamatan 

Batang Asai 

Kabupaten 

Sorolangun 

Persamaan 

terdapat pada 

subjek penelitian 

yaitu sama sama 

meneliti tentang 

alokasi dana desa 

serta metode 

penelitian yang 

digunakan serta 

memiliki veriabel 

terikat yang sama 

yaitu 

Pemberdayaan 

masyarakat.  

Perbedaan terdapat 

pada variable bebas 

dalam penelitian 

ini, periode, lokasi 

yang menjadi objek 

penelitian, serta 

analisis yang 

digunakan.  

3 Hariadin 

Isnani 

Pengaruh 

Alokasi Dana 

Desa Terhadap 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa Tambang 

kecamatan 

Pudak 

Kabupaten 

Ponorogo 

Tahun 2015 

Persamaan 

terdapat pada 

subjek penelitian 

yaitu sama sama 

meneliti tentang 

alokasi dana desa 

serta metode 

penelitian yang 

digunakan serta 

memiliki veriabel 

terikat yang sama 

yaitu 

Pemberdayaan 

masyarakat 

Perbedaan terdapat 

pada variable bebas 

dalam penelitian ini 

yaitu pengaruh, 

periode, lokasi 

yang menjadi objek 

penelitian, serta 

analisis yang 

digunakan. 

4 M. Indra 

Maulana 

Peran dana desa 

dalam 

memberdayakan 

Persamaan 

terdapat pada 

subjek penelitian 

Perbedaan terdapat  

periode penelitian, 

penelitian ini lebih 
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masyarakat 

ditinjau dari 

perspektif 

ekonomi islam 

Desa sinar 

palembang 

Kecamatan 

candipuro 

Kabupaten 

lampung selatan 

Tahun 2018 

yaitu sama sama 

meneliti tentang 

peran dana desa 

serta memiliki 

veriabel terikat 

yang sama yaitu 

Pemberdayaan 

masyarakat 

melihat ke 

perspektif ekonomi 

islamnya, serta 

lokasi yang 

menjadi objek 

penelitian. 

5 Mukhtawali Peran keuchik 

Gampong 

dalam 

Pembangunan 

Air Kemasan Ie 

Beudoh 

Terdapat 

beberapa 

persamaan 

diantaranya pada 

lokasi penelitian 

yaitu Gampong Ie 

Beudoh 

Kecamatan 

Seunagan Timur 

Kabupaten Nagan 

Raya. 

Mengunakan 

metode penelitian 

yang sama yaitu 

metode deskriptif 

kualitatif melalui 

wawancara dan 

survey lapangan. 

Selain itu objek 

penelitian juga 

mengambil usaha 

milik gampong 

yaitu Air kemasan 

ie beudoh sebagai 

objek penelitian. .  

Perbedaan terdapat 

pada objek 

penelitian yaitu 

pada penelitian ini 

yang menjadi objek 

penelitian adalah 

Keuchik Gampong 

dan peran nya 

dalam 

pembangunan 

BUMG air 

kemasan 

sedangkan yang 

menjadi objek 

dalam penelitian 

yang sedang 

penulis lakukan 

adalah Dana Desa 

dan peran nya 

terhadap 

peningkatan 

pemberdayaan 

masyarakat melalui 

BUMG. Air 

Kemasan Ie 

Beudoh.  
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2.2. Pengertian Peran  

 Peran diartikan sebagai sesuatu yang dimainkan atau dijalankan (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2014: 243). Di dalam Bahasa Inggris peran disebut 

“role”. 

Peran adalah suatu kegiatan atau tujuan yang harus dijalankan  

sebagaimana mestinya. Peran yang harus dijalankan  biasanya diatur dalam suatu 

ketetapan yang merupakan fungsi dari tujuan dan ketentuan. Peran tersebut dibagi 

kepada dua macam peran yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran 

yang dilakukan (actual role) (Syamsir Torang, 2014, 29).  

 

2.3. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, 

desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan 

pemerintahannya (Vergie, 2013). Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa,  desa mendapatkan  Dana  Desa  (DD) sebesar  10%  dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran Dana Desa itu tidak 

melewati perantara melainkan langsung ke desa, dimana setiap desa menerima 

jumlah nominal dana desa yang berbeda satu sama lain. Pada prakteknya, Dana 

Desa tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan.  

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas 

didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai 

dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak 

diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan 

diterbitkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi 
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pemerintahan desa semakin menjadi kuat.   Kehadiran   Undang-Undang   tentang   

desa   tersebut   disamping   merupakan penguatan status desa sebagai 

pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah 

mengeluarkan kebijakan, yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai 

perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang desa bahwa : “Dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang 

dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut 

sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)”. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 

pasal 294 ayat 3, Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh 

Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat 

Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa tersebut sesuai dengan 

ketentuan undang-undang mengenai Desa.  

Permendagri No 20 tahun 2018  menyebutkan bahwa tujuan Alokasi 

Dana Desa adalah sebagai berikut:  

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,  

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat  

    desa dan pemberdayaan masyarakat  

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan  

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam  
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    rangka mewujudkan peningkatan sosial  

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat  

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka  

    pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,  

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat  

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan  

    Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

Lebih lanjut lagi, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Dana Desa pada Bab V pasal 74 ayat 2 menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana 

Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi 

Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan yang disalurkan oleh 

pemerintah Pusat melalui pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber dana bagi 

Desa untuk menunjang program-program desa baik yang berisifat pembangunan 

infrastruktur publik maupun peningkatan kesejahteraan pendududuk desa melalui 

pemberdayaan baik secara kelompok maupun individual. Pengelolaan keuangan 

baik dari perencanaan anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh 

masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dengan pertanggung jawaban public  

jelas dan transparan. Namun,  Justita Dura (2016 : 27) mengungkapkan bahwa 

kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan 

Pemerintah  Kecamatan  adalah  kurangnya  pengendalian dan pengawasan   
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terhadap  pengelolaan  dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa sehingga 

pelaksanaan di lapangan terkesan lambat dan tidak berjalan seperti yang 

diharapkan.  

 

2.4. Pengelolaan dan Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

 Agar alokasi Dana Desa (ADD) dapat dimanfaatkan secara optimal demi 

mencapai tujuan seperti yang diharapkan, maka pengelolaan alokasi dana desa 

(ADD) haruslah berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Herianto, 2018): 

1. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan dana desa dalam APBDesa. 

2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh lokasi dana desa harus 

dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pemerintah desa dengan 

masyarakat dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa 

kemudian dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan 

seluruh unsur masyarakat.   

3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dapat 

dipertanggungjwabkan secara administratif, teknis, dan hukum.  

4. Alokasi dana desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk digunakan mengganti 

rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak memiliki nilai manfaat 

ekonomis dan sosial misalnya gapura dan lain-lain.  

Lebih lanjut, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang belanja desa 

pasal 16 dimana klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang : 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa 
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c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan  

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.  

Di dalam PP No. 11 Tahun 2019 tentang desa pasal 100 disebutkan bahwa 

paling sedikit 70 % dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional  

 Pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga 

2. Pelaksanaan pembangunan Desa 

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa  

4. Pemberdayaan masyarakat Desa 

 Selanjutnya paling banyak 30% dari jumlah anggaran Desa diperuntukkan 

mendanai: 

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan  

 perangkat Desa lainnya.  

2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. 

 Untuk klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat 

sebagaimana di atur dalam Permendagri no 20 Tahun 2018 meliputi pemberdayaan 

di bidang : 

a. Kelautan dan perternakan  

b. Peningkatan kapasitas aparatur Desa 

c. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 

d. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah  

e. Dukungan penanaman modal dan  
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f. Kelembagaan masyarakat.   

 

2.5.  Pemberdayaan Masyarakat  

2.5.1. Pemberdayaan  

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), Pemberdayaan adalah 

pengindonesiaan dari kata “empowerment”, digunakan sebagai konsep alternatif 

untuk meningkatkan   kemampuan   dan   martabat   masyarakat   agar   terlepas   

dari   jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Atau, dengan kata lain, 

menjadikannya “berpower” atau   dalam   istilah   Kartasasmita,   memandirikan   

dan   memampukan   masyarakat.  

Pemberdayaan  masyarakat  telah  dijabarkan  oleh  Payne  (dalam  Adi,  

2012) bahwa pemberdayaan masyarakat itu ditujukan untuk membantu 

masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan 

tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk 

mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial 

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat 

menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005 : 18) ada lima macam, yaitu:  

1. Pendekatan dari bawah (buttom up approach): pada kondisi ini 

pengelolaan dan para  

stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian 

mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap 

untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan  sebelumnya.   

2. Partisipasi  (participation):  dimana  setiap  orang  yang terlibat memiliki 

kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.  
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3. Konsep keberlanjutan (sustainable):  merupakan pengembangan  

kemitraan  dengan  seluruh  lapisan masyarakat sehingga program 

pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.  

4 .  Keterpaduan (integrated): yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, 

regional dan nasional.  

5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian  dari program 

pengelolaan. 

Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) istilah pemberdayaan juga dapat 

diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh 

individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan 

untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkunganya agar dapat memenuhi 

keinginan-keinginanya, termasuk aksesbilitasnya terhadap sumberdaya yang 

terkait dengan pekerjaanya, aktivitas sosialnya.  

Sedangkan Winarni dalam Ambar Teguh (2004:79) mengungkapkan 

bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), 

memperkuat potensi atau  daya  (empowering),  dan  terciptanya  kemandirian 

(independent). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita Tarik kesimpulan bahwa 

pemberdayaan adalah memberikan semacam kekuatan kepada masyarakat yang 

sebelumnya tidak atau kurang mempunyai kekuatan dan kekuasaan atas potensi 

yang dimilikinya maupun akses terhadap sumber daya yang ada disekelilingnya 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi mandiri secara 

ekonomi dan dalam aktifitas soasialnya.      
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2.5.2. Masyarakat 

 Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara 

rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Terdiri dari orang-

orang yang saling tergantung satu sama lain dan mengembangkan kebudayaan 

tersendiri. Istilah masyarakat tak akan mungkin lepas dari nilai-nilai, norma-

norma tradisi, kepentingan-kepentingan dan lain sebagainya (Soekanto, 1983).  

Lebih lanjut lagi, Soerjono Soekanto (1986: 27) mengemukakan bahwa 

ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah manusia yang hidup bersama-sama 

sekurang-kurangnya  terdiri  dari dua orang individu, bercampur   atau   bergaul   

dalam waktu yang cukup lama, menyadari    kehidupan    mereka merupakan satu 

kesatuan, merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai 

akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya. 

Setiadi (2013: 36) mengutip pendapat sosiolog terkenal Selo Soemarjan 

yang mengartikan bahwa masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang hidup 

bersama-sama dan menghasilkan kebudayaan. Max Weber di dalam Setiadi 

(2013:36) mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi  yang  pada  

pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai- nilai yang dominan pada warganya 

Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif 

individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah 

masyarakat  merupakan  sebuah  sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di 

dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan 

bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu (Tedjokusumo, 

2014).  
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Berdasarkan uraian pendapat-pendapat ahli di atas maka dapat penulis 

simpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu dengan berbagai latar 

belakang ekonomi, budaya, pendidikan dan status social yang memiliki tujuan 

yang sama dan berhubungan satu sama lain sehingga menjadi suatu kesatuan dan 

melahirkan suatu kebudayaan tersendiri.   

Berdasarkan uraian mengenai definisi pemberdayaan dan definisi 

masyarakat dari berbagai sudut pandang berapa ahli di atas dapat kita Tarik 

kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses menuju 

peningkatan kekuatan, kemampuan, serta kemandirian masyarakat sehingga 

potensi yang dimilikimasuarakat bisa berkembang dan mampu bersaing. Upaya 

pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah, yang dalam ini 

diwakili oleh pemerintah desa demi terwujudnya kemandirian masyarakat desa 

secara ekonomi dan social. Dalam usaha memandirikan masyarakat desa serta 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki individu dan kelompok serta 

potensi yang dimiliki oleh desa, masyarakat diharapkan tidak pasif dan hanya 

menerima hasilnya saja tetapi dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

perencanaan, pembangunan dan evaluasi sehingga terwujudlah kemandirian di 

dalam masyarakat tersebut.   

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 dari pengertian 
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pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk mewujudkan kemampuan 

dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses 

pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan 

manusia (Fathony &Sopian, 2019).   

Upaya peningkatan kemampuan dan potensi masyarakat desa sangatlah 

penting, terutama bagi masyarakat desa. Dengan demikian mereka mampu 

meningkatkan taraf hidup sehingga tidak akan tertinggal dengan masyarakat 

perkotaan yang lebih maju. Melalui usaha pemberdayaan yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah desa, maka kesejahteraan 

masyarakat akan meningkat dan berkembang maju dari sebelumnya.    
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metodologi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena social 

yang kompleks secara mendalam dengan cara menginterpretasikan data yang 

ditemukan di lapangan menjadi suatu nilai (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif 

sangat tepat digunakan untuk mengkaji permasalahan social yang kompleks dan 

dinamis guna mendapat pemahaman yang luas serta mendalam terkait suatu 

realita.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu 

pendekatanyang memberikan gambaran serta analisa hasil secara umum 

(Sugiyono, 2015). Melalui pendekatan ini, penulis ingin memberikan gambaran 

umum terkait pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan ekonomi 

masyarakat gampong Ie Beudoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan 

Raya. 

 

3.2. Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2015) sumber data dibagi menjadi dua bagian, 

diantaranya:  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung di lapangan ketika proses penelitian berlangsung tanpa 
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perantara oleh si pemberi data dalam hal ini responden atau informan 

kepada pengumpul data atau peneliti.  

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara 

tidak langsung oleh si pengumpul data akan tetapi melalui perantara 

atau melalui telaah dokumen dan arsip. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagaimana yang dijelaskan oleh (Creswell, 2016) diantaranya: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan berupa pengamatan yang 

bersifat open-ended. Dalam hal ini penulis dapat mengajukan 

pertanyaan umum yang ingin diketahui terkait persoalan yang akan 

diteliti. Penulis melakukan kegiatan ini dengan cara mengamati 

langsung periaku serta aktivitas-aktivitas yang terjadi di lokasi 

penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui 

percakapan baik secara langsung maupun melalui perantara seperti 

telepon. Kegiatan ini melibatkan dua belah pihak yaitu pihak yang 

mengajukan pertanyaan dan pihak yang menjawab pertanyaan. 

Kegiata ini dimaksudkan untuk memunculkan opini dari para 

partisipan atau informan.   
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3. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 

dokumen penting untuk menunjang penelitian baik yang bersifat 

public seperti artikel, laporan dan koran maupun yang bersifat 

pribadi seperti surat dan email.  

4. Materi audio-visual 

Materi audio visual merupakan data berupa suara/bunyi seperti 

rekaman suara serta berbentuk visual atau bisa dilihat seperti video, 

film, foto, aplikasi computer dan lain sebagainya dalam bentuk 

digital.   

 

3.4. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penentuan informan 

secara purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015) purposive sampling adalah 

teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal inipenentuan 

informan atau responden didasarkan paa kriteria-kriteria yang telah dirumuskan 

terlebih dahulu oleh peneliti. Sampel di ambil bukan secara acak, namun 

ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.  

Berberdasarkan teknik tersebut, maka yang menjadi informan dalam 

penelitian ini diantaranya: 

Table 3.1 

Tabel informan 

No  Informan Jumlah  

1 Keuchik  1 

2 Sekretaris gampong  1 

3 Bendahara gampong  1 

4 Kaur Kesejahteraan 1 
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5 Masyarakat gampong Laki-laki 

3 orang dan perempuan 3 orang 

6 

 Jumlah 10 orang 

 

3.5. Instrumen Penelitian  

 Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian agar dapat diolah guna mencapai 

suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian 

adalah peneliti itu sendiri atau human instrument (Sugiyono, 2015). Hal tersebut 

dikarenakan penelitian kualitatif memiliki ciri yang fleksibel serta dapat 

berkembang seiring dengan proses penelitian itu sendiri atau dengan kata lain 

tidak dapat dipastikan hasilnya. Maka dalam hal ini peneliti itulah yang menjadi 

instrument kunci guna mengontrol ketidakpastian tersebut guna memperoleh hasil 

yang ingin di raih.  

 

3.6. Teknik Analisis Data  

Nasution (1998) dalam (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa dalam 

penelitian Kualitatif proses analisis data sudah dimulai sejak penentuan masalah, 

kemudian berlanjut hingga sebelum turun ke lapangan dan terus berlangsung 

sampai hasil penelitian diperoleh.  

Miles dan Huberman (1984) sebagaiman yang dikutip oleh Sugiyono 

(2015) dalam buknya mengemukakan bahwa teknik analisis data terbagi menjadi 

tiga yaitu:  
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1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan kegiatan penyeleksian terhadap data-data 

pokokyang dibutuhkan dalam penelitian dengan memfokuskan 

kepada hal yang dirasa penting dan sesuai dengan hasil yang ingin 

diperoleh serta menyingkirkan data-data yang tidak perlu.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara 

menarasikan data yang telah direduksi baik baik yang disajikan 

dalam bentuk teks naratif, grafik, table maupun bagan yang 

mengantarkan pneliti kepada proses analisis dan penarikan 

kesimpulan penelitian.  

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi 

Setelah data direduksi dan disajikan maka selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap awal, kegiatan ini 

masih bersifat sementara dan sangat ditentukan dengan adanya 

bukti yang kuat. Kesimpulan penelitian baru dinyatakan kredibel 

jika bukti yang kuat sudah didapatkan pada proses pengumpulan 

data.   

 

3.7. Uji Kredibilitas Data 

Sugiyono (2015) menyebutkan bahwa uji kredibilitas data dapat dilakukan 

dngan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 

diskusi dengan teman, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dan 

member check.  
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik peningkatan ketekunan 

dalam menguji kredibilitas data. Peningkatan ketekunan merupakan kegiatan 

pengamatan secara mendalam dengan lebih teliti dan berkelanjutan. Kegiatan ini 

bukan hanya menganalisa hasil penelitian secara eksplisit namun juga mengkaji 

makna inplisit di baliknya sehingga dapat disajikan deskripsi data yang sistematis 

dan kredibel. 

  

3.8. Lokasi dan Jadwal Penelitian  

Penelitian ini bertempat di gampong Ie Beudoh Kecamatan Seunagan 

Timur Kabupaten Nagan Raya. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian 

ini lebih kurang 6 bulan dengan penjabaran sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Rancangan Jadwal Penelitian 

No  Kegiatan  Tahun 2020-2021 

Nov Des  Feb   Apr   Jul   Sep  

1 Pembuatan Proposal √      

2 Konsultasi  √     

3 Perbaikan  √     

4 Seminar Proposal   √    

5 Perbaikan    √   

6 Penelitian di lapangan      √  

7 Pengolohan data     √  

8 Analisis data     √  

9 Penulisan Hasil penelitian     √  

10 Konsultasi       √ 

11 Seminar hasil       √ 

12 Perbaikan       √ 

13 Sidang       √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1. Sejarah Singkat Gampong Ie Beudoh 

  Gampong Ie Beudoh merupakan salah satu gampong di Kecamatan 

Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan Keuchik setempat maka diketahui bahwa Gampong Ie Beudoh secara 

resmi berdiri menjadi sebuah gampong secara administratif 1972. Menurut 

pengakuan keuchik setempat dulunya Ie Beudoh merupakan salah satu dusun 

Gampong Blang Ara namun sejak tahun 1972 Ie beudoh secara resmi berdiri 

menjadi sebuah desa. Saat ini, Ie Beudoh merupakan sebuah gampong yang 

sangat maju karena memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Gampong 

Ie Beudoh memiliki hamparan sawah yang luas, kebun karet dan perkebunan 

kelapa sawit. Selain itu, Ie Beudoh dikenal dengan sumber mata air nya yang 

melimpah yang membuat nama gampong Ie beudoh tidak hanya di kenal di dalam 

kabupaten Nagan Raya bahkan sampai keluar daerah karena banyak masyarakat 

dari berbagai gampong sampai dari Kabupaten Aceh Barat yang datang 

mengambil air minum baik secara pribadi maupun untuk kepentigan bisnis air 

Galon di gampong Ie Beudoh. 

 

4.1.2. Kondisi Geografis Gampong Ie Beudoh  

Gampong Ie Beudoh merupakan sebuah Desa dengan luas wilayah 

secara keseluruhan ± ( 208,76 ) hektar, dimana :  
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- Luas area persawahan ±( 85,57 ) hektar, 

- Luas area perkebunan ±( 106,47 ) hektar, 

- Luas area permukimanpenduduk ±( 16,72 ) hektar. 

Gampong Ie beudoh memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

a.  Sebelah timur berbatasan dengan gampong Suak Pereubong dan gampong 

Mon Bateung, 

b. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Krueng Ceh dan Gampong 

Kuta Kumbang, 

c. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Alue Dokdok dan Gampong  

Sapeng. 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Krueng Berantas dan 

Gampong Bantan. 

 

4.1.3. Kondisi Demografis Gampong Ie Beudoh  

a.  Jumlah Penduduk  

  Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Keuchik gampong Ie Beudoh, 

penduduk gampong Ie Beudoh pada tahun 2021 adalah 999 jiwa dengan 240 

Kepala Keluarga (KK).  

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Gampong Ie Beudoh 

 

No 

 

Nama Dusun 

Penduduk     

    Jumlah Laki-laki Perempuan 

1. Dusun Pepaya 220 168 338 

2. Dusun Mawar 183 135 318 

3. Dusun Melati 157 136 293 

Jumlah 560 439 999 

Sumber : Dokumen Kantor Keuchik Gampong Ie Beudoh 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk gampong Ie Beudoh  

berjumlah  999  jiwa.  Jumlah  penduduk  berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 

daripada jumlah   penduduk   berjenis   kelamin perempuan. 

Jumlah penduduk gampong Ie beudoh berdasarkan usia dijelaskan dalam 

table berikut ini: 

Table 4.2. 

Jumlah penduduk Gampong Ie Beudoh berdasarkan kelompok usia 

 

No Usia  Jumlah penduduk (jiwa) 

1 0 – 5 Th 149 

2 5 – 17 Th 246 

3 17 – 60 Th 545 

4        >60 Th 59 

Jumlah 999 

Sumber : Dokumen Kantor Keuchik Gampong Ie Beudoh 

b. Sarana Ibadah  

Secara keagamaan, penduduk gampong Ie Beudoh seluruhnya beragama 

Islam. Gampong Ie Beudoh memiliki satu buah masjid, satu buah Meunasah, satu 

buah Dayah. Selain ketiga sarana ibadah yang telah disebutkan Gampong Ie 

Beudoh juga memiliki satu buah pesantren tradisional tempat anak-anak usia dini 

dan remaja menuntut ilmu agama.  

 

c. Sarana  Pendidikan 

Sampai saat ini gampong Ie Beudoh telah memiliki dua unit sarana 

pendidikan dasar yaiti Pendidikan Anak sekolah Dini (PAUD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MIN). Informasi yang penulis terima dari Sekretaris Gampong 

Ie Beudoh, untuk Pendidikan Anak sekolah Dini (PAUD) memiliki murid 

sebanyak 32 murid sedangkan MIN memiliki 78 siswa. Sedangkan tingkat 
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pendidikan penduduk Gampong Ie Beudoh sangat bervariasi. Sebahagian 

penduduk yang berpendidikan Sekolah Dasar sebanyak 143 orang. Penduduk 

yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 261 orang sedangkan 

penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 264 orang. 

Penduduk yang menyelesaikan Pendidikan di Pesantren sebanyak 254 orang. 

Penduduk yang berpendidikan Diploma 2 sejumlah 18 orang sedangkan jumlah 

penduduk yang berpendidikan Sarjana (S1) sejumlah 21 orang dan S2 sebanyak 

dua orang. Untuk lebih jelas dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

1 PAUD 32 

2 SD 143 

3 SMP 261 

4 SMA/MAN 264 

5 Pondok Pesantren 254 

6 D2 18 

7 S1 27 

8 S2 2 

Jumlah 999 

   Sumber : Data diolah dari Kantor Keuchik gampong Ie Beudoh 

d. Sarana Umum Lainnya 

Gampong Ie beudoh salah satu gampong yang maju dan memperhatikan 

kebutuhan masyarakatnya. Pemerintahan Gampong Ie beudoh memanfaatkan 

Alokasi dana desa secara tepat guna dan tepat sasaran. Dana Desa memang 

dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Selaian sarana pendidikan dan 

sarana ibadah Gampong Ie Beudoh juga memiliki sarana public lainnya 

seperti sarana kesehatan dan saranan olahraga. Dari hasil wawancara dengan 
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perangkat desa dan masyarakat Ie Beudoh di lanjutkan dengan observasi 

penulis sendiri di gampong Ie Beudoh memiliki satu sarana kesehatan yaitu 

Polindes. Sarana umum lainnya yaitu, satu buah gedung perpustakaan desa, 

satu buah kantor keuchik dan satu buah Balai Desa. Sedangkan sarana 

olahraga berupa satu buah lapangan Voli dan satu buah lapangan bola kaki.   

 

e. Kondisi Perekonomian 

Gampong Ie Beudoh memiliki penduduk 999 jiwa dengan 240 kepala 

keluarga. Kondisi mata pencaharian masyarakat gampong Ie Beudoh cukup 

beragam. Kondisi perekonomian penduduk Gampong Ie Beudoh dapat dijelaskan 

dalam table berikut. 

Tabel 4.4 

Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong Ie Beudoh 2021 

 

Sumber: hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie Beudoh 

  

Berdasarkan data di atas maka hanya 641 masyarakat Ie beudoh yang 

bekerja selebihnya tidak bekerja atau dalam usia sekolah. Mayoritas pekerjaan 

masyarakat gampong Ie Beudoh adalah petani sejumlah 300 orang, diikuti oleh 

pekebun sebanyak 238 orang. Sedangkan pekerjaan yang paling sedikit adalah 5 

orang.  

 

No Junis pekerjaan  Jumlah penduduk (Jiwa) 

1 PNS/TNI/POLRI 45 

2 Pekebun 238 

3 Tani 300 

4 Wiraswasta 53 

5 Pedagang 5 

Jumlah 641 
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4.1.4.  Struktur Pemerintahan Gampong Ie Beudoh  

Dalam setiap pemerintahan yang baik, harus ada pembagian tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab, agar setiap petugas baik pemimpin maupun 

pekerja dapat mengetahui dengan jelas yang menjadi petugasnya. Dengan 

adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari 

sehingga terjadi koordinasi antara petugas satu dengan petugas lainnya akan 

terlaksana. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini dapat diketahui melalui 

struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pemerintahan Gampong Ie 

Beudoh adalah sebagai berikut. 

Gambar 4.1 

Struktur Pemerintahan Gampong Ie Beudoh 

 

Sumber: Data di olah dari dokumen Kantor Keuchik 

 

Keuchik 

Agus Salim, S. Sos 

Sekdes 

M. Banta Syam, S. 

Sos 
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Oriza Sativa, Amd. 
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Ketua Tuha Peut 

Ikhsan Januarijal 
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Muhammad Isa 
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Samsul Alam 

Kadus Mawar 
Muammar 

Khairat 

Kadus Melati 

Yusrizal 

Kadus Pepaya 
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4.2. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Gampong Ie 

Beudoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Responden yang 

menjadi objek penelitian ini adalah 10 responden, melalui daftar pertanyaan di 

dapatkan kondisi responden tentang usia, jenis kelamin dan pendidikan. 

Penggolongan yang dilakukan terhadap  responden  dalam  penelitian  ini  

bertujuan  untuk  mengetahui secara jelas dan akurat mengenai gambaran 

responden yang digunakan sebagai objek penelitian. Gambaran umum responden 

objek penelitin ini dapat di jelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden 

Karakteristik 

Responden 

Kategori Jumlah 

 (Orang) 

Persentase 

(5) 

 

Usia 

20 – 30 2 20 

31 – 40 4 40 

41 – 50 3 30 

>50 1 10 

 

Pendidikan 

SMP 2 20 

SMA 6 60 

S1 2 20 

Jenis Kelamin Perempuan 3 30 

Laki-laki 7 70 

Jumlah 10 100 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari penelitian yang dilakukan 

terhadap 10 responden menunjukkan bahwa penggolongan berdasarkan usia yang 

paling banyak adalah usia dari 31-40 tahun yaitu sebesar 4 responden (40%) dari 

total responden, dan paling sedikit adalah usia >50 tahun hanya satu responden 

(10%) dari total responden. Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin 

yang paling banyak adalah laki-laki sebesar 7 responden (70%) dari total 
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responden,  dan perempuan  hanya  3  responden  (30%)  dari  total responden. 

Dan penggolongan berdasarkan pendidikan yang paling banyak adalah 

SMA/SLTA yaitu sebesar 6 responden (60%) dari total responden dan paling 

sedikit adalah SMP yaitu sebesar 2 responden (20%) dari total responden begitu 

juga tingkat pendidikan Perguruan tinggi hanya 2 responden (20%) dari total 

responden.  

 

4.3. Alokasi Dana Desa Gampong Ie Beudoh 

Dana  Desa  merupakan sumber  penerimaan  daerah  yang berasal 

dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan 

kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi, pengalokasian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal 

antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan hal itu pemerintah daerah 

harus lebih menekankan peranan dan fungsi masing- masing  terutama  

fungsi  anggaran  dalam  penyelenggaraan  pemerintah Daerah (Rahayu, 

2010 : 24). Selengkapnya total penerimaan Dana Desa di Gampong Ie 

Beudoh dalam satu tahun terakhir disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Total penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 

No Tahun Dana Desa 

1 2019 716.477.000 

  Sumber : Wawancara Bendahara Gampong Ie Beudoh pada tanggal 12 Juli 

2021 

Dari tabel di atas diketahui jumlah Dana Desa yang diperleh dari tahun 

2019 berjumlah Rp.716.477.000,  menurut  informasi dari Keuchik Gampong ie 

Beudoh bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 30% dari Dana 
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Desa di alokasikan untuk penyertaan modal dalam pembangunan Badan Usaha 

Milik Gampong (BUMG) air kemasan Ie Beudoh sebagai salah satu bentuk 

pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa Ie Beudoh untuk pemberdayaan 

masyarakat dapat dilihat dalam table berikut di bawah ini.  

Tabel 4.7 

Alokasi Dana Desa Terhadap pemberdayaan Masyarakat 

No Tahun Dana Desa Alokasi Untuk 

Penyertaan Modal 

BUMG 

1 2019 716.477.000 181.000.000 

Sumber: Data di olah dari Kantor Keuchik Ie Beudoh 

 
Berikut ini penulis rincikan kembali mengenai Alokasi Dana Desa yang 

dipergunakan untuk   penyertaan modal pembangunan tempat BUMG air kemasan 

Ie Beudoh tahun 2019  sebagai langkah awal kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dimulai, dengan jumlah anggaran yang dihabiskan sebesar Rp.181.000.000 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Rincian Penggunaan Anggaran Pembangunan Tempat BUMG  

No Jenis Kegiatan Penggunaan Anggaran 

1. Pembangunan Lanjutan Tempat 
BUMG Air Kemasan Ie Beudoh 

22.000.000 

2. Pembangunan Bak Penampungan Air 36.691.000 

3. Pembelian Water Traetment 75.000.000 

4. Tagihan Listrik 8.000.000 

5. Isi Kas Brilingan BUMG 7.000.000 

6. Daftar Merek Produk Kemenkumham 3.000.000 

7. Transportasi 5.000.000 

8. Operator Pra Audit SNI 4.000.000 

9. Operasi Pengurusan Izin BPOM 3.000.000 
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10. Pembuatan Dokumen Iso 7.000.000 

11. Pembelian Dus Dan Gelas Kemasan 10.474.000 

Jumlah Anggaran 181.165.000 

 

Tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat agar lebih mandiri secara finansial melalui 

pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja di Desa tersebut. Sesuai 

dengan pernyataan presiden Joko Widodo bahwa anggaran Dana desa akan 

difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan ekonomi 

desa. (www.kemenkopmk.go.id). 

 

4.4. Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat 

Anggaran Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat 

digunakan untuk berbagai   program pembangunan sehingga masing- 

masing desa memiliki standar kecukupannya sendiri. Dalam uraian hasil di 

bawah ini dapat dilihat masing-masing pendapat masyarakat tentang 

pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan fisik yang sudah 

terlaksana semenjak tahun 2017. 

Hasil wawancara dengan Keuchik dan Tokoh Masyarakat tentang 

peran alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Ie 

Beudoh: 

Pertanyaan 1 

“Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi dana desa kepada 

masyarakat?” 

 

 

http://www.kemenkopmk.go.id/
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Jawaban dari Keuchik adalah sebagai berikut: 

 

“Aparatur gampong sangat berperan aktif dalam memberikan edukasi terkait 

pengelolaan dana desa kepada masyarakat secara terbuka, jika diperlukan kami juga 

sering mengunjungi rumah masyarakat gampong untuk memberikan pengarahan 

terkait program-program yang akan dijalankan untuk kedepannya.”(Wawancara 

dengan Keuchik Gampong Ie Beudoh Agus Salim, S. Sos, Tanggal 2 Juli 

2021) 

 

Sedangkan Bendahara Gampong menjawab:  

 

“peran pemerintah gampong dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

terkait dengan pengalokasian dana desa sudah sangat baik dan transparansi, 

masyarakat dilibatkan dalam setiap progres yang akan dikembangkan untuk 

kedepannya.” (Wawancara dengan Bendahara Gampong Ie Beudoh Oriza 

Sativa, Amd. Kep, Tanggal 2 Juli 2021) 

Jawaban dari masyarakat gampong: 

 

“saya selaku masyarakat gampong Ie Beudoh merasa cukup puas terhadap kinerja 

pemerintah gampong selama ini, karena mereka selalu memberikan pengarahan 

terkait pemakaian dana desa untuk kedepannya. Merekapun selalu berperan aktif 

dalam setiap program yang sudah dijalankan.” (Wawancara dengan Masyarakat 

Gampong Ie Beudoh Edi Juanda, Tanggal 3 Juli 2021) 

 

Masyarakat Gampong Afifah Rahma juga memberi pendapat nya:  

 

“peran yang diberikan oleh aparatur gampong, khususnya keuchik gampong sangat 

besar, karena beliau mampu mengelola dana desa untuk mengembangkan potensi 

yang ada digampong menjadi produk pakai dan bernilai.”. (Wawancara dengan 

Masyarakat Gampong Ie Beudoh Afifah Rahma, Tanggal 3 Juli 2021) 

 

Pertanyaan 2 

“Bagaimana strategi pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam 

program pemberdayaan yang didanai dana desa?” 

 

Keuchik Gampong Ie Beudoh Bapak Agus Salim, S. Sos menjawab : 

 

“kalau untuk strategi mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program 

pemberdayaan yang di danai dana desa, kami selaku pemerintah gampong terutama 

sekali membuat rapat, memotivasikan, melakukan pendekatan dalam mengarahkan, 
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mendorong mereka agar bisa terlibat langsung dan aktif serta meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang bagaimana program-program yang menguntungkan 

untuk masyarakat gampong secara keseluruhan bukan untuk kepentingan pribadi 

maupun kelompok tertentu saja..”(Wawancara dengan Keuchik Gampong Ie 

Beudoh Agus Salim, S. Sos, Tanggal 2 Juli 2021) 

Sekretaris Gampong Banta  Syam, S. Sos berpendapat: 

 

“mengajak masyarakat gampong untuk ikut berpartisipasi dalam setiap program 

ialah dengan cara melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, dengan demikian 

program yang akan dijalankan juga akan menarik minat mereka untuk 

bergabung”(Wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie Beudoh Banta Syam, 

Tanggal 2 Juli 2021) 

 

Masyarakat gampong M. Ikhsan menjawab. 

 

“masyarakat agar terlibat aktif dalam program pemberdayaan yang dijalankan oleh 

aparatur gampong, maka strategi yang harus dilakukan oleh aparatur gampong 

adalah melihat potensi sumber daya apa yang dapat dikembangkan dan hasil apa 

yang akan diterima oleh masyarakat jika program pemberdayaan tersebut telah 

berhasil untuk dijalankan.” (Wawancara dengan Masyarakat Gampong Ie 

Beudoh M. Ikhsan Tanggal 3 Juli 2021) 

 

Sedangkan masyarakat lainnya bernama Ibu Nurhayati berpendapat: 

 

“yang harus dilakukan oleh aparatur gampong agar masyarakat ikut berpartisipasi 

dalam program pemberdayaan, maka aparatur gampong harus mampu menyadari 

masyarakat terlebih dulu tentang peran dan tugasnya sebagai masyarakat yang baik, 

dengan mereka sadar tugas mereka maka mereka akan ikut berpartisipasi dalam 

setiap program yang dijalankan.” (Wawancara dengan Masyarakat Gampong Ie 

Beudoh Nurhayati, Tanggal 3 Juli 2021) 

 

Pertanyaan 3. 

“Sejauh mana pemerintah desa terlibat dalam peningkatan perekonomian masyarakat?” 

 

Keuchik Gampong Agus Salim, S. Sos memberikan pendapatnya sebagai berikut: 

“sangat terlibat. Karna kalau tidak terlibat bagaimana mungkin sistem pemerintahan 

desa dapat berjalan tanpa adanya partisipasi dari aparatur gampong dan  

masyarakatnya. Tapi kalau untuk peningkatan perekonomian masyarakat secara 

signifikan, tidak dapat dilakukan secara instan. Sebab negara saja tidak mampu 

menuntaskan kemiskinan, banyak masyarakat indonesia yang saat ini tidak 

mendapatkan pekerjaan yang layak, namun sebagai keuchik gampong saya akan 

selalu mengusahakan agar program pemberdayaan yang sudah dijalankan selama ini 
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mampu memberikan manfaat atau berdampak positif bagi perekonomian masyarakat 

saya dan mampu menambah penghasilan mereka.” (Wawancara dengan Keuchik 

Gampong Ie Beudoh Agus Salim, S. Sos Tanggal 2 Juli 2021) 

 

Bendahara Gampong Ie Beudoh Oriza Sativa, Amd . Kep memberikan jawaban:  

“keterlibatan antara aparatur gampong dengan masyarakat gampong tentunya ada. 

Karena jika tidak saling terlibat maka program yang dirancang tidak mungkin akan 

berjalan, dan jika ditanyakan sejauh mana aparatur gampong terlibat dalam 

peningkatan perekonomian masyarakat, saya rasa keterlibatannya sudah sangat jauh 

ya, hal ini dapat dilihat dari, sebelum suatu program berjalan pastinya aparatur 

gampong memikirkan terlebih dahulu impek apa yang akan diterima oleh 

masyarakat jika program ini dijalankan, apakah dengan adanya program ini dapat 

memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat gampong atau malah 

menimbulkan efek yang tidak baik untuk masyarakat sekitar. Dengan demikian 

aparatur gampong telah berusaha agar program yang dijalankan mampu memberikan 

peningkatkan penghasilan untuk masyarakatnya..” (Wawancara dengan 

bendahara gampong Oriza Sativa, Amd.Kep Tanggal 2 Juli 2021) 

 

Jawaban dari masyarakat gampong: 

 

“aparat gampong berperan aktif dalam mengupayakan peningkatan perekonomian 

untuk masyarakatnya, mengusahakan agar program-program yang sedang berjalan 

dan akan berjalan mampu memberikan peningkatan perekonomian untuk 

masyarakatnya. Sama halnya yang dilakukan oleh aparatur gampong Ie Beudoh 

dalam menciptakan program pemberdayaan yang sedang berjalan, otomatif mereka 

telah memikirkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan ini mampu 

menambah sedikit penghasilan untuk masyarakatnya”. (Wawancara dengan 

Masyarakat Gampong Ie Beudoh Edi Juanda, Tanggal 3 Juli 2021) 

 

M. Ikhsan masyarakat lainnya memberikam jawaban:  

 

“aparat gampong merancang dan menjalankan program pemberdayaan tentu 

bermaksud agar perekonomian masyarakat gampong dapat meningkat ataupun 

masyarakat gampong memiliki sedikit penghasilan dari program yang telah 

dijalankan. Namun kalau untuk peningkatan perekonomian masyarakat tidak dapat 

terjamin hanya dari program-program yang didanai dana desa saja, kita perlu 

mencari pekerjaan yang cukup layak jika ingin hidup kita terjamin.”. (Wawancara 

dengan Masyarakat Gampong Ie Beudoh M. Ikhsan, Tanggal 3 Juli 2021) 
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Pertanyaan 4. 

“Apa saja bentuk program pemberdayaan yang sudah dijalankan di gampong Ie 

Beudoh?” 

 

Keuchik Gampong menjawab: 

 “pemberdayaan yang sudah berjalan di gampong Ie Beudoh adalah seperti BUMG 

air mineral dalam kemasan, pembibitan ikan nila dan ikan mas. Namun untuk saat 

ini kami lebih fokus kepada BUMG air dalam kemasan, karena kami telah 

menghabiskan dana yang cukup besar untuk pembelian perlengkapan produk seperti 

mesin penyaringan, kardus, cup air serta biaya untuk pembangunan pabriknya. 

Jumlah omset yang didapatkanpun juga tidak sedikit dari kegiatan tersebut.”. 

(wawancara dengan Kechik Gampong Ie Beudoh Agus Salim, S. Sos, 

Tanggal 2 Juli 2021) 

 

Sekretaris Gampong Banta Syam, S. Sos berpendapat: 

 

“pemberdayaan yang sudah berjalan ada beberapa kategori yaitu adanya BUMG air 

dalam kemasan, pembibitan ikan nila dan ikan mas. Namun pemberdayaan yang 

masih berjalan dan akan berlanjut adalah BUMG air mineral dalam kemasan, 

sedangkan untuk pembibitan ikan nila dan ikan mas sudah tidak dikelolakan lagi, 

namun pernah berjalan pada masanya pemberdayaan tersebut”(Wawancara dengan 

Sekretaris Gampong Ie Beudoh Banta Syam S. Sos, Tanggal 2 Juli 2021) 

 

M. Ikhsan selaku masyarakat biasa berpendapat:  

 “Program pemberdayaan yang sudah tampak kasat mata ya dibidang produksi air 

mineral kemasan karena sudah ada pabriknya dan sudah ada produk yang 

dihasilkan.” (Wawancara dengan Masyarakat Gampong Ie Beudoh M. Ikhsan, 

Tanggal 3 Juli 2021) 

Nurhayati salah satu anggota masyarakat memberikan jawaban: 

“produksi air mineral yang diambil langsung dari mata airnya yang ada di gampong 

Ie Beudoh.” (Wawancara dengan Masyarakat Gampong Ie Beudoh Nurhayati, 

Tanggal 3 Juli 2021) 

Pertanyaan 5. 

“Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pemberdayaan 

masyarakat? 

Keuchik Agus Salim, S. Sos menjawab:  

“sejauh ini kami belum melakukan kerja sama dengan pihak lain atau swasta, karena 

kami masih mencoba untuk mengelola keuangan desa secara baik dan mandiri untuk 
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kepentingan masyarakat yang mampu mendatangkan manfaat ekonomis kepada 

masyarakat kami. Namun untuk kedepannya kami belum tau jika memukinkan maka 

kemungkinan akan ada kerjasamanya..” (wawancara dengan Keuchik Gampong 

Ie Beudoh Agus Salim, S. Sos, Tanggal 2 Juli 2021) 

Sekretaris Gampong Banta Syam, S. Sos, memberikan jawaban: 

“sejauh ini kami aparatur gampong belum melakukan kerjasama dengan pihak 

lain.”. (Wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie Beudoh Sufyan, Tanggal 2 

Juli 2021) 

Masyarakat biasa Edi Juanda menjawab: 

“sejauh ini belum ada kerja sama yang dilakukan oleh aparatur gampong dengan 

pihak lainnya”. (Wawancara dengan masyarakat Gampong Ie Beudoh Edi 

Juanda, Tanggal 3 Juli 2021) 

Masyarakat lainnya Afifah Rahma menjawab: 

 

“sepertinya untuk sekarang ini belum ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak 

gampong dengan orang luar”.(Wawancara dengan masyarakat Gampong Ie 

Beudoh Afifah Rahma, Tanggal 3 Juli 2021). 

 

 Pertanyaan 6. 

“Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang digulirkan oleh pemerintah 

desa?” 

 

Sekertaris gampong Banta Syam, S. Sos menjawab: 

“masyarakat gampong memberikan respon yang positif terhadap pemberdayaan yang 

sudah digulirkan karena hasil dari pemberdayaan tersebut nantinya akan 

dipergunakan untuk kepentingan masyarakatnya juga”. (Wawancara dengan 

sekretaris Gampong Ie Beudoh Banta Syam, S. Sos, Tanggal 2 Juli 2021) 

 

Bendahara Gampong memberikan jawaban: 

“sejauh ini respon yang kami terima dari masyarakat setempat sangat baik 

merekapun memberikan dukungan untuk program pemberdayaan ini, semoga dengan 

adanya dukungan dari mereka program ini dapat berkembang pesat dan mampu 

memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat”. (Wawancara dengan 

Bendahara Gampong Ie Beudoh Oriza Sativa, Amd, Kep. Tanggal 2 Juli 

2021) 

M. Ikhsan, masyarakat biasa menjawab: 

  

“Saya pribadi sangat mendukung pemerintah gampong dalam menjalankan program 

pemberdayaan ini, karena mereka mampu mengembangkan potensi sumber daya 
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alam dengan sangat baik.”. .(Wawancara dengan masyarakat Gampong Ie 

Beudoh M. Ikhsan, Tanggal 3 Juli 2021) 

 

Masyarakat lainnya Edi Juanda menjawab: 

“respon saya positif kepada pemerintah gampong, karena mereka sudah dengan 

susah payah merancang dan menjalankan program pemberdayaan ini hingga sudah 

sejauh ini, tentu bukan hal yang mudah untuk mereka yang mungkin mendapatkan 

kritikan diawal-awal berjalannya program pemberdayaan ini.”.(Wawancara dengan 

masyarakat Gampong Ie Beudoh Edi Juanda, Tanggal 3 Juli 2021) 

Pertanyaan 7. 

“Sejauh mana keberhasilan pemberdayaan masyarakat digampong Ie Beudoh?” 

 

Keuchik Gampong, Agus Salim, S. Sos menjawab: 

 

“keberhasilannya jika kita persentasekan sudah mencapai 65%, karena 

pemberdayaan yang kita lakukan bersifat keberlanjutan, maka tidak dapat dikatakan 

100% berhasil, karena kita tidak tau kendala apa saja yang akan kita hadapi untuk 

kedepannya, jadi selama kami bisa melalukan yang terbaik untuk pemberdayaan ini, 

maka akan selalu kami usahakan agar masyarakat kami mendapatkan manfaatnya 

secara terus-menerus dari pemberdayaan ini.”. (Wawancara dengan Keichik 

Gampong Ie Beudoh Agus Salim, Tanggal 2 Juli 2021) 

 

Sekretaris Gampong, Banta Syam, S. Sos memberikan jawaban: 

 

“keberhasilan pemberdayaan masyarakat sejauh ini sudah mencapai 90% tinggal 

bagaimana cara kita meningkatkannya lagi untuk mencapai diangka 100%.”. 

(Wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie Beudoh Jamalol Hakim, Tanggal  

2 Juli 2021) 

 

Masyarakat Gampong, M. Ikhsan menjawab: 

“keberhasilannya mungkin sudah mencapai diangka 75% tinggal bagaimana cara 

pemerintah gampong mengelola dan fokusnya saja.”. (Wawancara dengan 

masyarakat Gampong Ie Beudoh M. Ikhsan, Tanggal 3 Juli 2021) 

 

Masyarakat Gampong, Nurhayati menjawab: 

”untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan jika 

dipersentasekan ada disekitar 80%.” (Wawancara dengan masyarakat Gampong 

Ie Beudoh Nurhayati, Tanggal 3 Juli 2021) 

Pertanyaan 8. 
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“Manfaat apa saja yang diperoleh masyarakat dengan adanya program pemberdayaan 

tersebut?” 

 

Keuchiek Ie Beudoh Agus Salim S. Sos, memberikan jawaban: 

“manfaat yang diperoleh  oleh masyarakat dengan adanya pemberdayaan ini ialah, 

masyarakat gampong Ie Beudoh ketika ada pesta sunatan, hajatan, perkawinan atau 

acara lainnya, maka akan diberikan air mineral kemasan hasil produksi sendiri secara 

gratis sesuai kebutuhan selama acara pesta berlangsun. Dan untuk kedepannya ketika 

dus dan cup produksinya sudah sampai dan sudah diproduksi kembali, maka omset 

yang diperoleh dari kegiatan tersebut, masyarakat juga akan mendapatkan bagi 

hasilnya .” (Wawancara dengan Keuchik Gampong Ie Beudoh Agus Salim, S, 

Sos, Tanggal 2 Juli 2021) 

 

Sekretaris Gampong, Banta Syam, S. Sos memberikan jawaban:  

 

“manfaatnya mungkin lebih kearah pemberian produk air mineral yang diproduksi 

sendiri ketika ada acara-acara tertentu untuk masyarakat yang tinggal di gampong Ie 

Beudoh. Karna untuk saat ini BUMG air mineral masih belum beroperasi kembali 

karna belum sampai dus dan cup kemasannya setelah pengurusan surat izin edar dari 

BPOM. Jika sudah mulai beroperasi maka akan ada bagi hasil yang akan di 

dapatkan oleh masyarakat.” (Wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie 

Beudoh Banta Syam, S. Sos, Tanggal 2 Juli 2021) 

  

M. Ikhsan, salah satu warga masyarakat menjawab:  

“manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sekitar ada seperti hal nya diberikan air 

mineral produksi dari BUMG secara gratis kepada masyarakat gampong ketika 

diselenggarakannya acara-acara tertentu. Mungkin kalau untuk manfaat lainnya, baru 

bisa dirasakan ketika sudah mulai diproduksi secara terus-menerus, sekarang kan 

kegiatannya masih belum berjalan karena masih ada beberapa hal yang menghambat 

proses produksi” (Wawancara dengan masyarakat Gampong Ie Beudoh M. 

Ikhsan, Tanggal 3 Juli 2021) 

Edi Juanda Selaku salah satu warga masyarakat Gampong Ie Beudoh memberikan 

jawaban:  

“hasil yang didapatkan dari air mineral yang dikelola oleh pemuda setempat, 

sebagian hasilnya diberikan untuk kepentingan masjid, mushalla, dan santunan 

kepada anak yatim, fakir, miskin dari kelompok pemuda gampong Ie Beudoh.” 

(Wawancara dengan masyarakat Gampong Ie Beudoh Edi Juanda, Tanggal 3 

Juli 2021) 

 

Pertanyaan ke 9 
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“Sejauh mana program pemberdayaan dapat meningkatkan ekonmi masyarakat”? 

 

Jawaban Keuchik Gampong adalah sebagai berikut: 

“dengan adanya pemberdayaan ini maka dapat dipastikan masyarakat yang tidak 

memiliki pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan, hal ini dikarenakan kita sudah 

memproduksi air sendiri melalui kegiatan BUMG, sudah ada produk yang 

dihasilkan, maka dengan adanya produk tentu kita membutuhkan tenaga kerja yang 

mencukupi untuk menjalankan kegiatan produksi. Dengan adanya pemberdayaan ini 

memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat, sehingga 

pengangguran dapat berkurang. Kami juga memakai sistem A+ dalam proses 

produksi, dimana pada sistem ini jadwal masuk pagi sampai dengan pukul 12:00, 

kemudian digantikan lagi oleh pekerja lain sampai sore. Kegiatan ini berlanjut 

selama tiga bulan dengan menampung 23 tenaga kerja. Setelah tiga bulan berakhir, 

maka pekerja akan digantikan oleh masyarakat lain, sampai semua masyarakat 

gampong Ie Beudoh terlibat dalam kegiatan produksi ini. Dan setiap masyarakat 

akan diberikan pelatihan agar maksimal dalam proses produksi produk air mineral 

ini” (Wawancara dengan Keuchik Gampong Ie Beudoh Agus Salim, S, Sos, 

Tanggal 2 Juli 2021). 

Senada dengan yang di sampaikan oleh Sekretaris Gampong Banta Syam, S. Sos: 

 

“dengan adanya kegiatan pemberdayaan ini tentu ekonomi masyarakat dapat 

miningkat, karena dalam prosesnya melibatkan masyarakat seperti halnya 

berkurangnya pengangguran, terciptanya lapangan kerja untuk masyarakat 

setempat”. (Wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie Beudoh Banta Syam, 

S. Sos, Tanggal 2 Juli 2021). 

Masyarakat gampong Ie Beudoh M. Ikhsan memberikan pendapatnya:  

“dengan adanya pemberdayaan air mineral kemasan ini, setidaknya mampu 

memberikan sedikit penambahan ekonomi untuk masyarakat gampong, hal ini 

dikarenakan sudah ada pabrik air yang dibuat, dan untuk memproduksi air mineral 

kemasan, pemerintah gampong memakai jasa masyarakatnya untuk bekerja dipabrik 

tersebut”. (Wawancara dengan masyarakat Gampong Ie Beudoh M. Ikhsan, 

Tanggal 3 Juli 2021). 

 

Masyarakat Gampong, Edi Juanda menuturkan: 

 

“dalam program pemberdayaan air mineral ini utuk produksinya, pemerintah 

gampong mempercayai masyarakat setempat untuk bekerja dipabriknya secara 

bergantian, agar semua masyarakat merasakan hasil dari produk tersebut. Maka 

dengan adanya kegiatan tersebut mampu menambah penghasilan masyarakatnya.” 

(Wawancara dengan masyarakat Gampong Ie Beudoh Edi Juanda, Tanggal 3 

Juli 2021). 
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4.5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong  

 

  Berikut petikan wawancara penulis dengan salah satu aparat gampong Ie 

Beudoh yaitu keuchik Ie Beudoh Bapak Agus Salim, S. Sos 

“pemberdayaan yang berkelanjutan yang dijalankan di gampong Ie Beudoh adalah 

BUMG air mineral dalam kemasan, yang dikelola langsung dari sumbernya oleh 

masyarat gampong. Kegiatan pemberdayaan ini dibangun dengan alokasi dana desa dan 

diharapkan mampu dikelola secara berkelanjutan dan mendatangkan manfaat besar 

kepada masyarakat gampong karena kami telah menghabiskan dana yang cukup besar 

untuk pembelian perlengkapan produk seperti mesin penyaringan, kardus, cup air serta 

biaya untuk pembangunan pabriknya. Jumlah omset yang didapatkanpun juga tidak 

sedikit dari kegiatan tersebut.”. (wawancara dengan Kechik Gampong Ie Beudoh 

Agus Salim, S. Sos, Tanggal 2 Juli 2021) 

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong:  

 

“pemberdayaan yang sudah berjalan yaitu adanya BUMG air mineral dalam 

kemasan.”(Wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie Beudoh Banta Syam S. Sos, 

Tanggal 2 Juli 2021) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa  usaha yang dijalankan 

pemerintah Gampong Ie Beudoh yaitu BUMG air mineral dalam kemasan, oleh 

sekretaris Gampong Ie Beudoh yang menjadi focus perhatian pemerintah 

gampong Ie Beudoh adalah Badan Usaha Milik Gampong berupa pabrik air 

Kemasan dengan merek Ie Beudoh.   

  Badan Usaha Milik Gampong atau disingkat menjadi BUMG merupakan 

usaha gampong yang dikelola oleh pemerintah gampong dan berbadan hukum. 

Pemerintah gampong diberikan kewenangan untuk mendirikan badan usaha milik 

gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh gampong 

tersebut.  

  Badan Usaha Milik Gampong Ie Beudoh berupa pabrik air kemasan 

didirikan pada pada Januari 2017 dengan penyertaan modal sebesar 30% setiap 
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tahun nya sejak tahun 2017 hingga 2019. BUMG ini bertujuan untuk menggali 

potensi yang dimiliki gampong Ie Beudoh dan memanfaatkannya 

mensejahterakan masyarakat gampong. BUMG ini diharapkan dapat menjadi 

semacam stimulus bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

membangun dan mensejahterakan gampong mereka sendiri. BUMG juga 

merupkan suatu wadah bagi pemerintah gampong untuk memberdayakan ekonomi 

masyarakat gampong dengan penyediaan lapangan kerja. Semakin besar suatu 

BUMG maka semakin banyak masyarakat yang dapat terserap di dalam nya dan 

dapat diberdayakan ekonominya. Dengan dibentuknya BUMG ini pemerintah 

gampong berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

memperkuat ekonomi gampong dengan meningkatkan Pendapatan Asli Gampong. 

 

4.6. Peran Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat 

Gampong Ie Beudoh 

   Alokasi Dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh  

dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Seluruh 

kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh 

masyarakat gampong. Dana desa merupakan stimulus penting yang mampu 

mengubah dan memperlancar pembangunan ekonomi gampong. Program yang 

dicanangkan gampong akan berjalan sesuai target dan sesuai harapan apabila 

didukung oleh dana desa yang diberikan kepada gampong-gampong oleh 

pemerintah.  
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 Dana desa yang diterima gampong ie beudoh dipergunakan sepenuhnya untuk 

pembangunan infrastruktur gampong dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Semenjak digulirkan nya Dana desa oleh pemerintah pusat melalui pemerintah 

kabupaten, Gampong Ie beudoh memanfaatkan dana desa untuk mensejahterakan 

masyarakat gampong melalui berbagai program pemberdayaan dengan tujuan 

meningkatkan ekonomi masyarakat gampong. Pemerintah Gampong Ie Beudoh 

diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola dana desa sesuai dengan 

skala prioritas yang ada di desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

  Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, Gampong Ie Beudoh 

membangun beberapa usaha milik gampong dengan memperkerjakan masyarakat 

gampong setempat.  Sebagaimana di sampaikan oleh Sekretaris Gampong Ie 

Beudoh. “pemberdayaan yang akan dijalankan dan terus dikembangkan yaitu BUMG 

air mineral dalam kemasan.”(Wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie Beudoh 

Banta Syam S. Sos, Tanggal 2 Juli 2021). 

  Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pemerintahan 

gampong Ie Beudoh telah menggunakan dan memanfaatkan dana desa dalam 

bentuk penyertaan modal dalam usaha seperti pabrik air kemasan, program ini 

dimaksudkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha 

yang dijalankan oleh pemerintah gampong Ie Beudoh terutama pabrik air 

Kemasan dengan Merek Ie Beudoh telah memberikan manfaat yang besar bagi 

masyarakat ie beudoh sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Keuchik Gampong 

Ie Beudoh Agus Salim, S. Sos sebagai berikut:  

“manfaat yang diperoleh  oleh masyarakat dengan adanya pemberdayaan ini ialah, 

masyarakat gampong Ie Beudoh ketika ada pesta sunatan, hajatan, perkawinan atau acara 
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lainnya, maka akan diberikan air mineral kemasan hasil produksi sendiri secara gratis 

sesuai kebutuhan selama acara pesta berlangsung. Dan ketika BUMG air mineral dalam 

kemasan sudah mulai diproduksi kembali dan sudah memiliki omset penjualan yang 

stabil maka dapat mendongkrak Pendapatan Asli Desa, maka akan mendatangkan 

kesejahteraan masyarakat untuk kedepannya.” (Wawancara dengan Keuchik 

Gampong Ie Beudoh Agus Salim, S, Sos, Tanggal 2 Juli 2021) 

 

  Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa ADD yang telah 

dikucurkan oleh pihak Kabupaten Nagan Raya telah memberikan peran yang yang 

baik bagi masyarakat Ie Beudoh. Penuturan Keuchik di atas didukung oleh 

pendapat Bapak Banta Syam, S. Sos selaku Sekretaris Gampong yang mengatakan 

bahwa:  

 “manfaatnya mungkin lebih kearah pemberian produk air mineral yang diproduksi 

sendiri ketika ada acara-acara tertentu untuk masyarakat yang tinggal di gampong Ie 

Beudoh.” (Wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie Beudoh Banta Syam, S. 

Sos, Tanggal 2 Juli 2021) 

  

  Kemudian Bapak M. Ikhsan, salah satu warga masyarakat menuturkan 

bahwa:  

“manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sekitar ada seperti hal nya diberikan air mineral 

produksi dari BUMG secara gratis kepada masyarakat gampong ketika 

diselenggarakannya acara-acara tertentu. ” (Wawancara dengan masyarakat Gampong 

Ie Beudoh M. Ikhsan, Tanggal 3 Juli 2021) 

 Hasil wawancara dengan aparat gampong dan masyarakat Ie buedoh dapat 

diketahui bahwa alokasi dana desa (ADD) yang diterima oleh gampong Ie Beudoh 

sejak tahun 2015 telah memberi pengaruh dan manfaat yang besar terhadap  

kegiatan pemberdayaan masyarakat Ie beudoh melalui usaha-usaha dan program-

program pemberdayaan yang manfaat nya langsung dirasakan oleh masyarakat 

bawah.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Peran Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong 

Ie Beudoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.  

Peran adalah suatu kegiatan atau tujuan yang harus dijalankan  

sebagaimana mestinya. Peran yang harus dijalankan  biasanya diatur dalam suatu 

ketetapan yang merupakan fungsi dari tujuan dan ketentuan. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan  

kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat. 

Bila dilihat dari tujuannya, Dana Desa memiliki peran untuk pelaksanaan 

pembangunan di Desa, baik itu pembangunan infrastruktur desa maupun 

pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dari data yang dihimpun oleh penulis  

diketahui  bahwa alokasi dana desa berperan besar untuk pemberdayaan 

masyarakat gampong Ie Beudoh , hal ini dapat dilihat dari adanya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat terutama untuk meminimalisirkan pengangguran diusia 

muda masyarakat gampong melalui kegiatan BUMG.  pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang di gulirkan oleh pemerintah Gampong Ie Beudoh semenjak 

adanya Alokasi Dana Desa (ADD). Adanya pembangunan pabrik air mineral 

dalam kemasan, yang memiliki badan hukum dan merupakan Badan Usaha Milik 

Gampong (BUMG) Ie Beudoh.  
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Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah kerjasama 

dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tujuan yang ingin 

dicapai dari pemberdayaan masyarakat disini adalah untuk membentuk individu 

dan masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan yang dilakukan oleh gampong 

memiliki makna bahwa pemerintah gampong berupaya meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong. 

Gampong diberi kewenangan yang besar dalam perencanaan pembangunan dan 

pemberdayaan potensi yang dimiliknya.    

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para perangkat 

gampong Ie Beudoh dan masyarakat setempat didapatkan informasi bahwa 

pemerintahan gampong sangat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan 

sosialisasi terkait pengelolaan Dana Desa secara terbuka. Masyarakat dilibatkan 

dalam setiap perencanaan program yang akan dilaksanakan.  Masyarakat merasa 

puas terhadap kinerja pemerintah gampong Ie Beudoh dalam memberikan 

pengarahan dan edukasi terkait pemakaian dana desa. Masyarakat gampong 

berpendapat bahwa pemerintah gampong Ie Beudoh sudah berperan aktif dalam 

proses sosialisasi dan edukasi terkait dana desa kepada masyarakat gampong.  

Mengenai strategi yang dilakukan pemerintah gampong Ie Beudoh dalam 

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang 

dilakasanakan oleh pemerintah gampong, aparat gampong menuturkan bahwa 

pemerintah gampong melakukan berbagai rapat untuk menjaring aspirasi masyarakat 

mengenai apa yang dapat diberdayakan. Melalui musrembang dusun dan desa 
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masyarakat bersama perangkat pemerintah menggali potensi gampong, menggali 

sumber daya alam apa yang dapat diberdayakan agar dapat memberikan keuntungan 

kepada masyarakat banyak. Hal senada juga di sampaikan oleh masyarakat gampong 

bahwa strategi yang dijalankan pemerintah gampong sudah sesuai dimana 

pemerintah melaksanakan berbagai pertemuan dengan masyarakat untuk menggali 

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki gampong Ie 

Beudoh untuk diberdayakan sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi 

kepada masyarakat.   

Selanjutnya sejauh mana keterlibatan pemerintah gampong dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat kita simpulkan dari berbagai jawaban 

yang diberikan masyarakat dan aparat pemerintah gampong Ie beudoh. Dalam hal 

ini, Keuchik gampong menjawab bahwa pemerintah gampong sangat terlibat dalam 

setiap program pemberdayaan. Mulai dari perencanaan program, pelaksanaan hingga 

pertanggungjawaban dana program. Masyarakat gampong setuju bahwa aparat 

pemerintah gampong Ie Beudoh khusunya Keuchik sangat berperan aktif dalam 

pembangunan BUMG air kemasan Ie beudoh. Keuchik gampong berperan dalam 

menentukan kebijakan, mendiskusikan anggaran untuk program BUMG, mengawasi 

pembangunan pabrik air kemasan, membantu mengurus izin BPOM untuk 

kelancaran produksi. Menurut keuchik sendiri dalam wawancaranya menuturkan 

bahwa keterlibatan dalam program pemberdayaan dan pembangunan gampong tidak 

bisa setengah-setengah, harus total agar memperoleh hasil yang maksimal.   

Berdasarka hasil wawancara pada tanggal 2 dan 3 Juli 2021 diketahui bahwa 

ada beberapa usaha pemberdayaan ekonomi masyrakat gampong yang dilakukan 
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oleh pemerintah gampong melalui bidang usaha yang dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Ie Beudoh. 

Bidang usaha tersbut berupa usaha kolam pembibitan ikan Mas dan ikan Nila, 

penyeweaan tenda untuk acara pesta serta pembangunan pabrik air kemasan Ie 

Beudoh.  Namun demikian aparat gampong dan masyarakat setuju bahwa pabrik air 

kemasan Ie Beudoh yang dibangun dengan dana desa secara bertahap sejak tahun 

2017 merupakan usaha pemberdayaan yang paling sukses mendatangkan kemndirian 

ekonomi bagi masyarakat setempat melalui penyediaan lapangan kerja bagi 

penduduk lokal. Keberadaan pabrik air kemashan yang merupakan Badan Usaha 

Milik Gampong (BUMG) dan memiliki badan hukum mendatangkan keuntungan 

bagi gampong Ie Beudoh dimana hasil penjualan air mineral tersebut akan 

menambah pendapatan asli gampong.  

Pertanyaan mengenai adakah kerja sama dengan pihak ketga atau pihak 

swasta. Perangkat gampong beserta masyarakat secara kompak menjawab bahwa 

sejauh ini belum ada kerja sama dengan pihak swasta baik untuk membantu 

mengelola keuangan gampong maupun membantu proses produksi air mineral. 

Semua dikerjakan secara mandiri oleh penduduk gampong. namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa kedepannya akan ada kerja sama dengan pihak ketiga atau 

pihak swasta bila diperlukan.  

Sejauh ini respon masyarakat Ie Beudoh terhadap program-program 

pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah gampong sangat positif. Khusus untuk 

usaha pabrik air kemasan, meskipun di awal-awal pembangunan nya terdapat 

banyak kritikan pro dan kontra namun seiring berjalan waktu masyarakat Ie Beudoh 
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mendukung penuh keberadaan pabrik air kemasan yang mendatangkan keuntungan 

ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam gampong Ie Beudoh 

yang melimpah yaitu air mata air yang melimpah.  

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat Ie Beudoh di mata masyarakat dan 

aparatUR mencapai 80 % hal ini dikarenakan masih menunggu izin BPOM untuk air 

minum serta izin standar SNI. Namun demikian masyarakat dan perangkat gampong 

optimis bahwa pemberdayaan berkelanjutan yang sedang dilaksanakan di gampong 

Ie Beudoh akan berhasil 100%.  

Keberadaan badan usaha milik gampong Pabrik air kemasan diakui 

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat gampong. Dalam hal ini, tidak 

hanya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi karyawan 

pada usaha-usaha tersebut namun juga masyarakat umum lainnya dikarenakan hasil 

dari usaha yang dijalankan akan dikembalikan ke gampong dan dapat menambah 

Pendapatan Asli Gampong. dana yang diperoleh dari usaha pemberdayaan yang 

berhasil akan digunakan untuk membangun infrastruktur Gampong, menyantuni 

fakir miskin dan anak yatim serta pemberian beasiswa bagi yang membutukan.  

Ditanya sejauh mana program pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pemerintah gampong Ie Beudoh saat ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomi 

bagi masyarakat gampong, Kechik Ie Beudoh Agus Salim, S. Sos menyatakan 

bahwa dengan ada nya program pemberdayaan tersebut maka akan menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak bekerja. Adapun tujuan dari 

pemberdayaan pada dasarnya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri secara 

ekonomi. Dalam hal ini, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah gampong Ie 
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Beudoh yang memanfaatkan potensi gampong berupa sumber daya air sudah 

mendapatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Ie Beudoh.  Dan diharapkan aka 

nada potensi-potensi lain dari gampong Ie Beudoh yang dapat digali atau 

dikembangkan agar dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat banyak.   

 

5.2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong 

(BUMG)  

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan suatu data atau 

fakta yang penulis temui di lapangan melalui observasi, wawancara dan telaah 

dokumentasi dan informasi yang telah ada. Dalam teori Sumodiningrat (1999:32) 

dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus terarah, dilaksanakan oleh 

kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan menggunakan pendekatan 

kelompok.  Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa upaya yang terarah ditujukan 

langsung kepada masyarakat gampong yang membutuhkan dengan program yang 

dirancang untuk mengatasi permasalahan mereka dan sesuai dengan kebutuhan 

mereka.  Dalam hal ini, mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran 

mempunyai tujuan agar bantuan tersebut efektif karna diharapkan sesuai dengan 

kehendak dan kebutuhan mereka. Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, 

mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan ekonominya.  

Dalam upaya pendekatan yang harus terarah bertujuan untuk 

meningkatkan upaya pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki 

gampong serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan 

ekonomi gampong. Untuk meningkatkan ekonomi gampong, pemerintah 
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gampong perlu membentuk suatu program yang dikelola oleh pemerintah 

gampong atau masyarakat agar program yang dikelola tersebut bermanfaat bagi 

gampong dan masyarakat. Adapun upaya pemberdayaan yang terarah dan 

dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk masyarakat sedang dilaksanakan 

oleh pemerintah gampong Ie beudoh melalui BUMG pabrik air kemasan, seprti 

yang disampaikan oleh Keuchik Gampong “pemberdayaan yang sudah berjalan di 

gampong Ie Beudoh seperti BUMG air mineral dalam kemasan, kemudian ada air mineral 

yang dikelola langsung dari sumbernya oleh pemuda gampong. Namun untuk saat ini 

kami lebih fokus kepada BUMG air dalam kemasan dan air mineral pemuda, karena kami 

telah menghabiskan dana yang cukup besar untuk pembelian perlengkapan produk seperti 

mesin penyaringan, kardus, cup air serta biaya untuk pembangunan pabriknya. Jumlah 

omset yang didapatkanpun juga tidak sedikit dari kegiatan tersebut.”. (wawancara 

dengan Kechik Gampong Ie Beudoh Agus Salim, S. Sos, Tanggal 2 Juli 2021). 

Selanjutnya Keuchik gampong menambahkan “manfaat yang diperoleh  

oleh masyarakat dengan adanya pemberdayaan ini ialah, masyarakat gampong Ie 

Beudoh ketika ada pesta sunatan, hajatan, perkawinan atau acara lainnya, maka 

akan diberikan air mineral kemasan hasil produksi sendiri secara gratis sesuai 

kebutuhan selama acara pesta berlangsung. Dan untuk kedepannya ketika pabrik 

air mineral dalam kemasan sudah mulai beroperasi secara tetap, dan sudah 

memiliki omset perjualan yang stabil, maka nantinya masyarakat gampong juga 

akan measakan hasil dari usaha ini.” (Wawancara dengan Keuchik Gampong Ie 

Beudoh Agus Salim, S, Sos, Tanggal 2 Juli 2021). Dari dua hasil wawancara 

diatas maka dapat disimpulakn bahwa gampong Ie Beudoh melakukan 

pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan kepada masyarakat dengan 
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menggali potensi desa berupa sumber daya air yang melimpah yang 

dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan ekonomi gampong dan 

meningkatkan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan yang dijalankan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana masyarakat butuh pekerjaan untuk 

meningkatkan ekonomi keluarga. Sejauh ini BUMG air kemasan dengan Merek 

Ie Beudoh sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 23 orang penduduk lokal yang 

bekerja dalam dua shift. Dan harapan masyarakat kedepannya agar BUMG 

produksi air kemasan Ie Beudoh lebih maju dan berkembang sehingga semakin 

banyak tenaga kerja yang terserap agar cepat terciptanya desa mandiri seperti 

yang diharapkan oleh Pemerintah pusat. 

  

5.3. Peran Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat 

Gampong Ie Beudoh 

   Pemanfaatan Dana Desa (DD) diprioritaskan pada kegiatan yang mampu 

menciptakan lapangan kerja yang seluasnya kepada masyarakat. Untuk itu, jumlah 

dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Dana desa akan bermanfaat dan 

memiliki peran positif sebagai pelumas roda ekonomi pembangunan gampong 

apabila dikelola dengan baik, menghindari penyalahgunaan penggunaannya, 

transparan, optimal melalui swakelola dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 

melakukan pengawasan ketat. Sesuai dengan Peraturan Mentri Nomor 16 Tahun 

2018 tentang prioritas penggunaan dana desa dimana penggunaan dana desa 

diperioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  Penggunaan dana desa 

harus dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat desa 
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berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan 

penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.   

  Dana desa yang diterima gampong Ie beudoh sejak tahun 2019 sebesar 30% 

dimanfaatkan untuk penyertaan modal dalam BUMG air mineral dalam kemasan 

Ie Beudoh sebagai sebuah wadah upaya pemberdayaan masyarakat menuju desa 

mandiri. Dari papan informasi yang terpajang di pabrik produksi air kemasan, 

dapat dilihat bahwa penyertaan modal untuk BUMG Ie Beudoh dimulai sejak 

tahun 2017 dengan anggaran 237 juta, di tahun 2018 240 juta dan pada tahun 

2019 sebesar 181 juta.  Tanpa anggaran desa maka program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat akan sulit terlaksana.   

  Dengan adanya dana desa ini, masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai 

dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktifitasnya dan memperbaiki 

kualitas hidup di desa.  Realisasi dana desa diharapkan terus mendukung aktifitas 

ekonomi gampong agar tetap bergerak. Maka dalam hal ini alokasi dana desa 

memberikan peranan yang sangat besar dalam hal pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan di gampong Ie Beudoh. Peran alokasi dana desa disini dapat dilihat 

sebagai penunjang yang menfasilitasi program pemberdayaan masyarakat Ie 

Beudoh dalam menjalankan BUMG air mineral dalam kemasan, berupa dalam 

bentuk pemodalan untuk membangun pabrik air, sebagai tempat awal 

dilakukannya kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat setempat. Penyediaan 

perlengkapan sarana dan prasarana pendukung yang di butuhkan dalam 

mengoperasikan pabrik air mineral BUMG Ie Beudoh, seperti penyediaan Water 

Treatment, dan pembangunan bak penampungan air. Jadi alokasi dana desa sangat 



59 

 

 

 

penting dalam menggerakan roda pertumbuhan ekonomi desa, dan menjadi modal 

utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan yang bersifat  

UMKM (usaha mikro kecil menengah) maupun yang bersifat BUMG ( badan 

usaha milik gampong). 

  Dengan adanya BUMG air mineral dalam kemasan Ie Beudoh, keuchik, 

aparatur dan masyarakat gampong Ie Beudoh berharap agar dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat agar mandiri, memperkuat ekonomi gampong dengan 

meningkatkan pendapatan asli gampong. Dan semoga untuk kedepannya ada 

potensi sumber daya lainnya yang dapat dikembangkan melalui kegiatan BUMG 

melalui anggaran dana desa. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

Alokasi dana desa memberikan peran yang sangat besar dalam 

pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat Ie Beudoh. Peran alokasi 

dana desa disini dapat dilihat sebagai penunjang yang menfasilitasi program 

pemberdayaan masyarakat Ie Beudoh dalam menjalankan BUMG air mineral 

dalam kemasan, berupa dalam bentuk pemodalan untuk membangun pabrik air, 

sebagai tempat awal dilakukannya kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat 

setempat. 

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Gampong Ie beudoh sudah 

berjalan baik. Setiap program pemberdayaan yang dicanangkan terlebih dahulu di 

sosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka melalui musyawarah untuk 

menjelaskan keuntungan program bagi masyarakat. Program pemberdayaan yang 

dijalankan telah berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat gampong. 

dengan adanya program pemberdayaan melalui BUMG masyarakat 

diikutsertakan dalam pengelolaan BUMG dan memanfaatkan hasil dari usaha 

tersebut untuk pemakaian pribadi seperti kebutuhan air minum saat acara 

keluarga secara gratis, begitu juga dengan pendapatan yang diterima Gampong 

dari BUMG tersebut akan di manfaatkan untuk pembangunan gampong, 
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memandirikan gampong dengan pendapatannya stabil setelah kegiatan BUMG 

air mineral dalam kemasan diproduksi kembali, akan mendongkrak pendapatan 

asli gampong demi kesejahteraan masyarakat untuk kedepannya.  

 

B.  Saran 
 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan peran Dana 

Desa terhadap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:  

Selain dari pemberdayaan masyarakat melalui BUMG air mineral dalam 

kemasan Ie Beudoh,  pemerintah gampong Ie Beudoh juga harus menggali potensi 

lain yang dimiliki oleh gampong, karena dari pengamatan penulis gampong Ie 

Beudoh memiliki banyak potensi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia 

yang dapat dikembangkan. Dengan adanya program-program pemberdayaan lain 

yang dilakukan maka akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan tentunya 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang selanjutnya cita-cita untuk 

menjadi gampong mandiri akan terwujud.   

Diharapkan BUMG Air Mineral Dalam Kemasan Ie Beudoh dapat bekerjasama 

dengan pihak lain agar produk air kemasan dengan merek Ie Beudoh dapat 

dipasarkan secara luas tidak hanya di daerah Nagan Raya saja. Selain itu, diharapkan 

pemerintah gampong Ie Beudoh agar gencar melakukan promosi air kemasan Ie 

Beudoh di media cetak maupun media sosial agar pemasarannya tidak hanya di 

Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya saja namun dapat dipasarkan lebih luas lagi 

di luar dua kabupaten tersebut bahkan dapat dipasarkan di seluruh Aceh. 
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Peran Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan  

Masyarakat di Gampong Ie Beudoh Kecamatan  

Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya 
 

 

A.   IDENTITAS DIRI 

Nama    :  

Jabatan    :  

Alamat    :  

Pendidikan Terakhir  : 
 

B.   PERTANYAAN 

1. Pedoman Wawancara Pemerintah gampong 

Pendekatan dari bawah (botton up approach) 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi Dana Desa 

kepada masyarakat ? 

 

Partisipasi  

2. Bagaimana strategi pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi 

dalam program pemberdayaan yang didanai Dana Desa? 

3. Sejauh mana pemerintah desa terlibat dalam peningkatan perekonomian 

masyarakat?  

 

Keberlanjutan  

4. Apa saja bentuk program pemberdayaan yang sudah dijalankan di gampong ie 

beudoh? 

5. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat? 

 

Keterpaduan  

6. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang digulirkan oleh 

pemerintah desa? 

7. Sejauh mana keberhasilan pemberdayaan masyarakat di gampong Ie Beudoh? 

 

Keuntungan sosial  

8. Manfaat apa saja yang diperoleh masyarakat dengan adanya program 

pemberdayaan tersebut? 

9. Sejauh mana program pemberdayaan dapat meningkatkan ekonomi 

masyarakat? 
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Peran Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Gampong Ie Beudoh Kecamatan  

Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya 
 

 

A.   IDENTITAS DIRI 

Nama   :  

Jabatan   :                               

Alamat   :                                 

Pendidikan Terakhir :         
 

B.   PERTANYAAN 

1. Pedoman Wawancara  untuk masyarakat 

Pendekatan dari bawah (bottom up approach) 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan informasi tentang Dana 

Desa kepada masyarakat ? 

 

Partisipasi  

 

2. Bagaimana strategi pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi 

dalam program pemberdayaan yang didanai dana desa?  

3. Sejauh mana pemerintah desa terlibat dalam peningkatan perekonomian 

masyarakat? 

 

Keberlanjutan  

 

4. Apa saja bentuk program pemberdayaan yang sudah dijalankan di gampong ie 

beudoh? 

5. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan 

pemberdayaan? 

Keterpaduan  

6. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang digulirkan oleh 

pemerintah desa? 

7. Sejauh mana keberhasilan pemberdayaan masyarakat di gampong Ie Beudoh? 

 

Keuntungan sosial  

8. Manfaat apa saja yang diperoleh masyarakat dengan adanya program 

pemberdayaan tsb? 

9. Sejauh mana program pemberdayaan dapat meningkatkan ekonomi saudara?. 
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Foto Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 1 berfoto bersama apatur gampong Ie Beudoh 

 

 

Figure 2 melakukan wawancara dengan warga Gampong Ie Beudoh ibu Nurhayati 
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Figure 3 Melakukan wawancara dengan warga Gampong Ie Beudoh ibu afifah Rahma 

 

 

 

Figure 4 Melakukan wawancara dengan warga Gampong Ie beudoh, Edi Juanda 
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Figure 6 Mengungjungi Sumber mata air di gampong Ie beudoh 

 

 

 

Figure 5 Telaah dokumentasi dengan Sekretaris Gampong Ie beudoh, Banta Syam, S. Sos 
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Figure 6  wawancara dengan Bendahara gampong ie beudoh 

 

 

Figure 6  wawancara dengan Keuchik gampong ie beudoh, agus salim, S. Sos 
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Figure 9  produk BUMG Gampong Ie Beudoh, air mineral kemasan 

 

 

Figure 9  produk BUMG Gampong Ie Beudoh, air mineral kemasan 
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