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ABSTRAK

Pendamping desa memiliki peranan cukup penting dalam pengembangan
sebuah desa. salah satu tugasnya adalah mendampingi desa dalam berbagai
kegiatan yang dilakukan masyarakat. Mengarahkan aparatur desa dalam
mengelola anggaran dana, dan ikut berperan dalam pemberdayaan
masyarakat. Faktanya masih ada pendamping desa relatif belum maksimal
melaksanakan peranan dalam memberdayakan masyarakat secara baik.
Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran pendamping desa dalam
pemberdayaan masyarakat, serta apa faktor penghambat pendamping desa
dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Lhong Cut, Kecamatan
Banda Raya Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini yaitu Deskriptif-
Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping desa
dalam pemberdayaan masyarakat Gampong Lhong Cut relatif belum
maksimal dilakukan. Belum maksimalnya dapat dilihat dari 3 indikator
peran pendamping desa. seperti, kurangnya partisipasi masyarakat, program
yang tidak berkembang dan kurangnya pengawasan dari pendamping desa.
Adapun faktor penghambat terwujudnya pemberdayaan masyarakat adalah
oleh 3 (tiga) faktor penghambat, yaitu kualitas, aksebilitas dan koordinasi.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pendamping desa dalam
pemberdayaan masyarakat digampong Lhong Cut belum maksimal
dikarenakan kurangnya pengetahuan pendamping desa dalam
memberdayakan masyarakat, keterbatasan waktu untuk menjangkau seluruh
gampong, dan kurangnya koordinasi aparatur gampong dengan pendamping
desa.

Kata Kunci: Peran, Pendamping Desa, Pemberdayaan Masyarakat
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan, yang terbentang

dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara agraris, lebih dari 70 %

penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.1 Oleh karena itu, langkah

pemerintah menetapkan konsep membangun Indonesia dari pedesaan

merupakan keputusan yang kontekstual. Berbicara mengenai desa memang

diberi kewenangan dan memiliki hak otonomi, agar aparatur desa bersama

masyarakatnya dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,

agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.2

Dalam perkembangan sejarah bangsa maka pengembangan daerah-

daerah Indonesia diklasifikasikan atas pusat dan daerah, hal ini

sebagaimana pasal (18) nomor (1) dan (2) Undang Undang tahun 1945

menyebutkan sebagai berikut :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.”

Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan upaya membangun

Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga perlindungan dan pemberdayaan

1 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta:
Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 491.

2 Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi
Masyarakat, (Malang: Setara Press,2014), hlm.13.
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dalam sebuah Desa sangat penting untuk membangun Desa yang mandiri,

sejahtera dan berkeadilan.

Dalam pemahaman desa dan/atau sebutan lain sebagaimana

Solekhan menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa telah mengukuhkan secara tegas keberadaan Desa dalam tata

negara Indonesia.3 Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Desa,

pemerintah mengubah arah pendekatan terhadap Desa, dimana

sebelumnya melalui pendekatan kontrol dan mobilitas pemerintah

terhadap Desa menjadi pendekatan pemberdayaan Desa.

Masyarakat dan pemerintah Desa merupakan satu kesatuan dalam

kelompok pemerintah yang diberdayakan agar mampu membangun Desa

secara mandiri. Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 tentang perubahan

atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa.4

Kemudian penegasan ini dilanjutkan dengan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun

2015 tentang pendampingan desa. “Pendampingan Desa adalah kegiatan

untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,

pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa”.

Tugas Pendamping Desa adalah untuk mendampingi desa dalam

hal pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi

3 Moch. Solekhan, penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi
masyarakat, (malang: setara Press,2014), hlm. 14 .

4 Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
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kesenjangan sosial, terutama dari pembangunan sarana dan prasarana serta

pembangunan fisik sekaligus pemberdayaan masyarakat yang mengarah

pada kemajuan gampong secara menyeluruh.

Pada dasarnya pemahaman pemberdayaan masyarakat

sebagaimana Sulistyo menyebutkan sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber
daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian
kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta
tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya, baik melalui
penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya. Pemberdayaan
sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada
individu atau kelompok agar lebih berdaya.”5

Dalam pemberdayaan masyarakat sebenarnya secara psikologis

penting dilakukan, mengingat perkembangan zaman serta kemajuan

teknologi yang kian pesat, untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu

mengikuti perkembangan zaman dengan dibantu oleh pendamping desa

melalui proses pemberdayaan.

Dalam berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah tugas

pendamping desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) nomor 3

tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dilakukan upaya menjadikan

desa sebagai lahan peningkatan objek pemerintahan, pembangunan dan

sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan masih

ditemui pendamping desa yang belum maksimal dalam pelaksanaan

5 Roni Budi Sulistyo, Nurahman Joko Wiryanu. dkk, Materi Pratugas
Pendamping Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
(Jakarta Selatan : Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia, 2017), hlm. 41.
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tugasnya, baik memenuhi standar peraturan perundang-undangan maupun

sumber daya yang dimiliki.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, peran pendamping

desa cukup penting Karena dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di

daerah lain, membuktikan bahwa masih terdapat peranan pendamping desa

belum maksimal dalam menjalankan tugasnya dimana masih minim dalam

pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat,6 pendamping desa

hanya tinggal melihat hasil, tanpa mendampingi desa dari mulai

perencanaan.7 Begitu juga di gampong Lhong Cut yang merupakan salah

satu dari 10 gampong yang ada di Kecamatan Banda Raya Kota Banda

Aceh dan memiliki 4 dusun yaitu : Dusun Ujoeng Blang, Dusun Ujoeng

Meunasah, Dusun Ujoeng Pukat dan Dusun Ujoeng Aloe.

Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan peneliti

menunjukkan bahwa pendamping desa di Gampong Lhong Cut juga belum

maksimal maupun optimal dalam menjalankan tugasnya karena fokus

pekerjaan pendamping desa tidak hanya bekerja untuk satu desa. Selain itu

pendamping desa selama ini kurangnya melakukan asistensi,

pengorganisasian, pengarahan serta fasilitasi desa. Sehingga pemerintah

6Komaruddin, “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi
Di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”, Skripsi, jurusan
pemikiran politik Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2018

7 Ahmad Fajar Adi Pratama, “Analisis Kinerja Pendamping Desa dalam Upaya
Membangun Kemandirian desa (Studi di Desa Notorejo Kabupaten Lampung Tengah)”,
Skripsi, jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017
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Gampong harus melakukan kegiatan sendiri tanpa adanya keterlibatan

pendamping desa. Maka dari itu tujuan dari pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan oleh pendamping desa dianggap tidak efektif oleh

pemerintah desa.8

Oleh sebab itu peran pendamping Desa penting untuk diteliti,

mengingat sasaran yang ingin dicapai terhadap tujuan pendamping desa

adalah untuk mempercepat upaya pemerintah dalam pembangunan di desa.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran

Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Lhong

Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”.

1.2 Identifikasi

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas

maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan

Masyarakat di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota

Banda Aceh secara maksimal;

2. Terbatasnya pengetahuan pendamping desa di Gampong Lhong Cut

Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan

masalah pendampingan.

1.3 Rumusan masalah

8 Wawancara dengan Sekretaris desa, 14 Februari 2020.
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1. Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Gampong Lhong Cut kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh?

2. Apa faktor penghambat dari pendamping desa dalam pemberdayaan

masyarakat di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota

Banda Aceh ?

1.4 Tujuan penelitian

2. Untuk mengetahui Peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan

masyarakat di Gampong Lhong Cut kecamatan Banda Raya kota Banda

Aceh .

3. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dari pendamping desa dalam

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Gampong Lhong Cut

Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya

khasanah bahasa secara administratif terutama mengenai kajian tentang

kebijakan pemerintah yang akan diambil dalam pemberdayaan masyarakat

desa dengan upaya menjadi masyarakat yang mandiri, luwes dan cerdas

dalam menyikapi perkembangan zaman melalui peran pendamping desa

yang ditempatkan di berbagai Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

2. Kegunaan praktis
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Kegunaan praktis, berorientasi terhadap tata guna dengan

memberikan masukan kepada pendamping desa agar dapat meningkatkan

pelaksanaan maupun kinerja pendamping desa untuk mewujudkan desa

yang mandiri.

3. Kegunaan akademis

Penelitian bisa menambah pengetahuan peneliti dalam memberikan

gambaran yang jelas berkaitan dengan peran pendamping desa dalam

pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa mandiri.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa.9

2. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan

pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan

dan fasilitas desa.10

3. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah

mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.11

9 Perarturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan, Transmigrasi Republik
Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Pasal 1 no.12

10 Perarturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan, Transmigrasi Republik
Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. pasal 1 no. 14
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4. Keuchik adalah Kepala Badan eksekutif gampong dalam penyelenggaraan

pemerintah gampong.12

5. Tuha Pheut Gampong atau nama lain adalah Badan Perwakilan Gampong

yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik

pandai yang ada di gampong.13

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai

Metode penelitian deskriptif kualitatif (descriptive qualitative research),

dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud

untuk memperoleh suatu gambaran tentang bagaimana peran pendamping

desa dalam pemberdayaan masyarakat. Jenis pendekatan penelitian yang

digunakan adalah deskriptif-kualitatif (descriptive qualitative research).

Dalam penelitian ini pandangan Koentjaraningrat menyebutkan bahwa

Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk mengembangkan secara

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau

menentukan frekuensi maupun penyebaran suatu gejala alam

masyarakat.14

Bila dilihat dari pandangan dari Kirk dan Miller dalam Moleong

menyebutkan bahwa Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah

11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
pasal 1 no.20

12 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang
pemerintahan Gampong. Bab IV pasal 11.

13 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.5 Tahun 2003. Tentang
Pemerintahan Gampong. Pasal 1 no.7

14 Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015),
hlm.29.
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dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat maupun

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari satu fenomena.15

Oleh karena itu, penelitian deskriptif kualitatif dikaji sesuai dari

perspektif peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat,

dimana dalam deskriptif kualitatif menggambarkan dan menginterpretasi

objek sesuai dengan apa adanya.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja

dimana lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tertentu dan diambil berdasarkan tujuan peneliti. Penelitian ini dilakukan

dalam lingkup wilayah kota Banda Aceh, khususnya di Gampong Lhong Cut

dan di Kecamatan Banda Raya.

Alasan peneliti memilih lokasi di Gampong Lhong Cut berdasarkan

observasi awal bahwa belum maksimalnya peran pendamping desa

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan,

daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 dan kurangnya

keterbukaan pendamping desa terhadap aparatur Gampong. Sehingga peneliti

tertarik untuk meneliti peran pendamping desa dalam pemberdayaan

masyarakat

15 J.Moloeng, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung : PT
Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 3.
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1.7.2 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer, dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari

pengamatan (observasi) langsung di lapangan dan atau wawancara dengan

informan yang dipilih, Dengan demikian data primer sebagai data yang

tidak menggunakan perantara orang lain. Adapun informan yang dipilih

yaitu:

Tabel 1
Informan Penelitian

No Informan Keterangan Jumlah

1. Keuchik Pemimpin dalam suatu gampong

yang memiliki kewenangan

untuk melakukan koordinasi

dengan pendampingan desa

untuk menyelenggarakan urusan

pemerintah desa.

1 orang

2. Sekretaris

Gampong

Membantu keuchik dalam hal

melakukan koordinaasi terhadap

pendampingan desa dalam hal

asistensi, perencanaan,

pengorganisasian serta

pelaporan.

1 orang

3. Tuha Pheut Melakukan koordinasi dengan

pendamping desa dalam hal

bidang pemerintahan, hukum,

1 orang
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adat dan istiadat, serta kebiasaan

masyarakat dalam menyelesaikan

segala sengketa pada tingkat

gampong.

4. Pendamping

desa

Pendamping desa adalah orang

yang mendampingi pemerintah

Gampong dan masyarakat dalam

kegiatan melakukan

perencanaan, pelaksanaan serta

pemantauan terhadap

pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat.

1 orang

5 Masyarakat Sebagai penerima manfaat serta

mengkonfirmasi bagaimana

peran pendamping desa di

Gampong Lhong Cut.

2 Orang

Jumlah 6 orang

b. Data Sekunder, dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen resmi,

peraturan, buku, majalah, risalah dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang

berkaitan dokumen-dokumen sekaligus berkenaan dengan fokus penelitian
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diperoleh pada Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda

Aceh.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam

melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu

mendapatkan data. Untuk itu, pengumpulan data yang akan dilakukan

yaitu dengan :

a. Observasi

Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara

formal maupun informal untuk mengamati berbagai kondisi dan

kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas Pendampingan Desa

bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang dijadikan

sebagai pedoman.

b. Wawancara

Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat tetapi

dengan pertanyaan yang semakin terfokus pada permasalahan

sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Hal

semacam ini dengan tujuan untuk mengorek kejujuran informan

dalam memberikan informasi yang sebenarnya terutama yang

berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap

pelaksanaan tugasnya.

Teknik wawancara ini sengaja dilakukan dengan semua

informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk



13

mendapatkan data primer dari informan. Wawancara yang dilakukan

sebagai salah satu objeknya adalah untuk memperoleh data atau

wawancara menyangkut peran pendamping desa dalam penggunaan

dana desa Gampong Lhong Cut kecamatan Banda Raya Kota Banda

Aceh, sedangkan yang akan diwawancarai nantinya adalah Keuchik,

Sekretaris, Tuha Peut, dan Pendamping Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data sekunder

yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang

bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada

masing-masing situsnya. Dokumentasi ini merupakan bukti tertulis,

berupa surat, keterangan-keterangan tertulis yang merupakan

sebagai bukti otentik, sehingga pencatatan dokumen atau arsip

diperlukan guna melengkapi data yang diperoleh melalui

wawancara maupun observasi lapangan.16

Meskipun demikian data yang diperoleh harus sesuai dengan

kebutuhan penelitian, persoalan penelitian dan pengkajian data

16 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif
dan Kualitatif, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media 2014), hml. 167.
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1.7.4 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Saldana menyebutkan bahwa

dalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi

secara bersamaan. Dalam aktifitas data yaitu :17

1. Kondensasi data (data condensation)

Merujuk pada proses memilih, menyederhanakan,

mengabstraksi, mentransportasikan data yang mendekati

keseluruhan bagian data catatan lapangan secara tertulis, transkrip

wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya.

2. Penyajian data (data Display)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan

dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi.

Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan

untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam

atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman;

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing)

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan

verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan

penjelasan, konfigurasi-conritigurasi yang mungkin, alur sebab

akibat, dan proposisi maupun kesimpulan-kesimpulan.

17 Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A
Methods Sourcebook, Edisition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan dari Tjetjep
Rohindi Rohidi, UI-Press.
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Penelitian ini juga perlu dilakukan analisis data dengan cara

induktif abstraktif, induktif abstraktif ini merupakan analisis data yang

dilakukan dengan pedoman pada peristiwa-peristiwa yang telah diamati,

kemudian data-data tersebut dipilah-pilah dan diceritakan atau

dideskripsikan, yang pada akhirnya disimpulkan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Penelitian Terdahulu

1) Komaruddin (2018), Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam pemberdayaan

Masyarakat. (Studi: Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten

Tanggamus)” berdasarkan hasil penelitian bahwa masih minimnya

pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat juga terjadi

beberapa faktor penghambat yaitu, pendamping bukan asli warga Pekon

Paku, terlalu luas desa yang didampingi oleh Pendamping Lokal Desa

sehingga pendampingan yang dilakukan kurang efektif dan intensitas

pendampingan sangat rendah. Persamaan penelitian, sama-sama meneliti

tentang peran pendamping desa dan dalam titik fokus juga memiliki

kesamaan hanya saja lokasi yang yang berbeda. Penulis meneliti di Desa

Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Sedangkan

Penelitian terdahulu meneliti di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan

Kabupaten Tanggamus.

2) Ahmad Fajar Adi Pratama (2017), Skripsi, Universitas Lampung, Bandar

Lampung, berjudul “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya

Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan

Trimurjo Kabupaten Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa

peran pendamping desa belum maksimal dimana pendamping desa hanya

tinggal melihat hasil, tanpa mendampingi desa dari mulai perencanaan itu
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sendiri, adapun untuk kendala-kendalanya yaitu, kebijakan dari pemerintah

pusat maupun daerah yang sering berubah-ubah, domisili atau tempat

tinggal mereka yang berada cukup jauh dari lokasi pendampingan, dan

penyaluran dana dari pusat yang tidak tepat waktu sehingga pekerjaan jadi

berantakan. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penulis sama-sama

meneliti terkait tentang Pendamping Desa, hanya saja fokus peneliti

terdahulu pada kinerja pendamping desa. Sedangkan penulis berfokus pada

peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat.

3) Mahara Putra (2017), Skripsi, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,

dengan judul “Persepsi Aparatur Pemerintahan desa terhadap Peran

Pendamping Desa (Suatu penelitian di desa Gelampang Wih Tengah Uken

Kecamatan Permata)”. Berdasarkan hasil penelitian, pendamping desa

belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan karena ada

beberapa tugas yang belum dijalankan seperti mendampingi desa dalam

usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi

tepat guna. Kesamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama

meneliti tentang peranan pendamping desa. Perbedaan dengan penelitian

terdahulu. Yaitu peneliti berfokus pada peran pendamping desa dalam

pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji

tentang persepsi aparatur pemerintah desa terhadap peran pendamping

desa.
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2. 2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto peran merupakan

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan

suatu peranan.18

Sedangkan menurut Ralph Linton, peran memiliki dua arti.

Pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola

pergaulan hidupnya dimana peranan tersebut menentukan apa yang

diperbuatnya demikian setiap orang yang menjalankan peranan tertentu

akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Kedua, yaitu

hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran

sesama individu dalam masyarakat. Dimana peran tersebut diatur oleh

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.19

Sedangkan menurut Scott al. dalam Kanfer ada lima aspek penting

dari peran, yaitu :20

1. Peran yang bersifat impersonal, dimana posisi peran itu sendiri

akan menentukan harapannya bukan individunya.

2. Peran juga berkaitan dengan perilaku kerja, yaitu perilaku yang

diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.

18 Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta, Bumi Aksara 2002), hlm. 243.
19 Soerjono Soekanto, sosiologi, Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. Rajawali 1982),

hlm. 238.
20http://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/

(diakses tanggal 6 Februari 2020)
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3. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity)

4. Peran juga dapat dipelajari dengan cepat dan dapat

menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.

5. Peran dan pekerjaan tidak sama dimana seseorang yang

melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa

peran.21

Pentingnya suatu peranan adalah karena ia mengatur perilaku

seseorang. Peranan juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu

dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang

sekelompoknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tentang

peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan dalam kamus Sosiologi,

terdapat 4 aspek penting dari peran atau peranan yaitu :22

a. Aspek dinamis dari kedudukan

b. Perangkat hak-hak dan kewajiban

c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan

d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

21http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tODMLq0cHaYJ:ww
w.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/download/8162/3852+&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id
(22/02/2020)

22Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta :Rajawali Pers 2006),
hlm. 212.
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Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari

masyarakat yang banyak menyediakan peluang untuk melaksanakan

peranan.

2.2.2 Pendampingan Desa

Pendampingan desa merupakan amanat undang-undang Desa

kepada negara dalam rangka menjadikan desa yang kuat, maju, mandiri,

demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dimana pendampingan desa

diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan

masyarakat melalui asistensi, pengoraganisasian, pengarahan dan fasilitas

desa.

Tindakan pemberdayaan salah satunya yaitu asistensi dimana

asistensi sendiri berarti membantu dalam menjalankan tugas

profesionalnya. Asistensi juga bertujuan membantu pemerintah desa dalam

menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang

dikarenakan masih terbatasnya kualitas dari aparatur desa itu sendiri

sehingga perlu adanya asistensi dari pendamping desa.

Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menjelaskan secara teknis bahwa

pendamping desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah

kabupaten/kota dan dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader

pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Tenaga
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pendamping profesional sebagaimana yang tertuang pada Peraturan

Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari :

1. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk

mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa,

kerjasama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes), serta pembangunan yang berskala lokal desa.

2. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk

mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa,

kerjasama desa, pengembangan BUMDes, serta pembangunan

yang berskala lokal desa.

3. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk

mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan

sektoral; dan

4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas

meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Pada peraturan tersebut di atas, tenaga pendamping harus memiliki

kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan teknik.
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2.2.3 Pendamping Desa

Tenaga Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah naungan

kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam

pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas pendamping Desa ialah

mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka

menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa

untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping

Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :23

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan

sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan

sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana

prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa,

lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa;

4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok

masyarakat Desa;

23 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan, Transmigrasi
Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
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5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader

pembangunan Desa yang baru;

6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara

partisipatif; dan

7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan

memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas-tugas tersebut tidaklah mudah. Oleh sebab itu seorang

pendamping haruslah tangguh dan berpengalaman. Dimana seorang

pendamping desa harus memiliki (1) pengetahuan dan kemampuan dalam

pemberdayaan masyarakat, yang dibuktikan oleh berbagai dokumen

pengalaman. (2) memiliki pengalaman dalam pengorganisasian

masyarakat desa (3) mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi

masyarakat desa (4) mampu melakukan teknik fasilitas kelompok-

kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa, dan/atau (5) memiliki

kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya

masyarakat. 24

Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan

pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Desa

dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-

Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

24Sumodiningrat,gunawan & Ari Wulandari “Membangun Indonesia dari Desa”
(yogyakarta:Media Pressindo, 2016), hlm. 84.
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Tabel 2.1 : Tugas pokok, output kerja dan indikator dari Pendamping Desa.

No Tugas Pokok Output Kerja Indikator

1 Mendampingi Desa
Dalam Perencanaan
Pembangunan dan
keuangan

Perencanaan dan
penganggaran Desa berjalan
sesuai aturan dan ketentuan
yang berlaku

a) Terlaksananya sosialisasi
Undang-undang No.6
Tahun 2014 Tentang Desa
dan Peraturan turunannya.

b) Terfasilitasinya
musyawarah Desa yang
Partisipatif untuk
menyusun RPJM Desa,
RKP Desa dan APBDes;

2 Mendampingi Desa
Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan
Desa berjalan sesuai aturan
dan ketentuan yang berlaku

a) Adanya Koordinasi Dengan
PD dan pihak Terkait
Mengenai Pembangunan
Desa;

b) Terfasilitasinya
pelaksanaan pembangunan
desa yang sesuai dengan
prinsip tata kelola yang
baik.

c) Terfasilitasinya
ketersediaan informasi
publik terkait
pembangunan desa

3 Mendampingi
masyarakat desa dalam
kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan desa

Terlaksananya
pendampingan penguatan
lembaga kemasyarakatan
Desa (LKD), kelompok
perempuan dan kelompok
rentan (difabel/kebutuhan
khusus, kelompok
masyarakat miskin dan
marginal)

a) Pelembagaan Kelompok
yang ada di desa diakui
sebagai LKD

b) Adanya SK Kades tentang
LKD

c) Keterlibatan aktif LKD dan
kelompok rentan dalam
setiap proses tahapan
pembangunan

4 Mendampingi Desa
dalam Pemantauan dan
evaluasi kegiatan
pembangunan desa

Proses pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan
pembangunan desa berjalan
sesuai ketentuan yang
berlaku

a) Terlaksananya peningkatan
kapasitas Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi
pembangunan desa;

b) Terlaksananya evaluasi
pembangunan Desa melalui
musyawarah desa;

c) Masyarakat terlibat dalam
pelaksanaan evaluasi
kegiatan pembangunan.
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5 Mendorong
Terlaksananya Prinsip
prinsip tata kelola desa
yang partisipatif,
Transparan, dan
akuntabel

Terlaksananya tata kelola
desa yang partisipatif,
transparan dan akuntabel

a) Adanya sarana informasi
pembangunan Desa

b) Adanya dokumen
keterlibatan aktif
masyarakat desa

c) Adanya dokumen laporan
pertanggungjawaban
pembangunan desa

6 Memfasilitasi penataan
dan pengembangan
kelembagaan ekonomi
desa

Teridentifikasinya potensi
pengembangan ekonomi
Desa

a) Dokumen
identifikasi/pemetaan
potensi ekonomi Desa

b) Data potensi kelembagaan
ekonomi Desa

Sumber:wawancara dengan pendamping desa

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu kunci keberhasilan

dalam pembangunan nasional. Dengan pemberdayaan masyarakat, berarti

masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan

masyarakat juga dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama

kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki

hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan,

terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dipahami dari kata empowerment dan

empower atau “memberdayakan” dan “memberdayakan”. Pemberdayaan

merupakan partisipatif atau inklusif, yang berarti ikut serta dalam

pembangunan. Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya

menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin

efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat,

negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan

lain-lain. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
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harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak

mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.25

Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan untuk menggali minat

dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan

dan kemandirian Desa.

Pemberdayaan desa dilakukan untuk menggali minat serta

partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan dan

kemandirian desa. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan

Pemerintah No 47 Tahun 2015 pasal 127 poin (2) tentang pemberdayaan

masyarakat dilakukan dengan:

a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh

desa;

b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya

manusia dan sumber daya alam yang ada didesa;

c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak

kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,

perempuan, anak, dan kelompok marginal ;

25 Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all,Pembangunan Berbasis Masyarakat,
(Bandung : ALfabeta, 2015), hlm.115.
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e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembangunan

Desa;

f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga

adat;

g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan

desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;

h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapabilitas

sumber daya manusia masyarakat Desa;

i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang

berkelanjutan; dan

j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan

secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu

proses yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu lembaga

pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat mampu mengadopsi sebuah

inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna

memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan. Karena kegiatan pemberdayaan masyarakat akan

membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat

melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang

direncanakan.
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2.2.5 Prinsip Pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan perlu adanya prinsip-prinsip

yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan. Sehingga pemberdayaan

dapat dilakukan dengan benar, yaitu sebagai berikut :26

1. Dilakukan dengan cara sukarela maupun demokratis dan

menghindari unsur pemaksaan. Karena setiap individu

memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, serta potensi yang

berbeda-beda.

2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kebutuhan,

masalah, dan potensi.

3. Pemberdayaan juga tidak bisa dilakukan dengan aspek satu saja

tetapi perlu dilakukan secara keseluruhan terhadap semua

aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.

2.2.6 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah, untuk meningkatkan

kemampuan, keberdayaan atau power masyarakat, dalam rangka

mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta

meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah pedesaan

dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara

meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan

infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang

26 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandung :
Alfabeta, 2014), hlm. 58-60.
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dimiliki. Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2015 meliputi: 27

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas

pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan

Dengan pendampingan yang intensif terhadap pemerintah Desa

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan.

2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat

Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat

dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-

sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan

mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam

masyarakat tersebut.

3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar

sektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa

dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan

bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi,

memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.

4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa sendiri, serta

membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa,

27 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.
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merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan

pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi

terciptanya kesejahteraan bersama.

2.2.7 Indikator Pemberdayaan masyarakat

Untuk mengetahui peran pendamping desa dalam pemberdayaan

masyarakat maka dapat diukur dengan indikator pemberdayaan. Maka

Indikator yang digunakan untuk mengukur proses pemberdayaan

masyarakat yaitu :28

1. Peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat desa

dalam hal pemberdayaan.

2. Peran pendamping desa dalam mengembangkan program

pemberdayaan masyarakat.

3. Peran pendamping desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.

2. 3 Faktor Penghambat pemberdayaan Masyarakat

Untuk melihat hambatan-hambatan peran pendamping desa terhadap

pemberdayaan masyarakat yaitu dapat dilihat dari beberapa aspek utamanya .

yaitu, aspek kualitas, koordinasi, dan aksesibilitas .29

1. Aspek Kualitas

Pada aspek kualitas dapat menjelaskan bagaimana kemampuan

pendamping desa terhadap materi pemberdayaan yang bersifat

28 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 pasal 127 poin (2) tentang
Pemberdayaan masyarakat.

29http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/download/2829/pdf.
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akademis serta teori-teori pemberdayaan harus dikuasai dengan

baik. Kemampuan dalam materi pemberdayaan terdapat dalam

beberapa hal, yaitu . (1)tenaga pendamping desa mendapatkan

materi pemberdayaan melalui pendidikan formal dan (2)melalui

pendidikan dan pelatihan khusus. Dalam aspek kualitas ini juga

bisa melihat bagaimana pengalaman pendamping desa dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapinya pada saat melakukan

pendampingan.

2. Koordinasi.

Jika dilihat dari masalah koordinasi, keahlian yang harus dimiliki

oleh pendamping desa yaitu terkait dengan kemampuan

komunikasi serta negosiasi. Dimana dua kemampuan ini memiliki

peran penting dalam menjalankan fungsi dari koordinasi.

3. Aksebilitas

Melihat penghambat pendamping desa dalam pemberdayaan

masyarakat selanjutnya yaitu aksesibilitas. Dimana dalam hal ini

meliputi waktu, biaya, serta jarak tempuh dari tempat tinggal

pendamping desa terhadap lokasi Gampong yang didampingi.
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2. 4 Kerangka Berpikir

Permendes (PDTT) Nomor 3 tahun 2015 tentang

Pendampingan Desa

Indikator Pemberdayaan Masyarakat

1. Partisipasi Pendamping Desa
2. Mengembangkan program

Pemberdayaan Masyarakat
3. Pengawasan

Hambatan

Kualitas Koordinasi Aksebilitas

Peran Pendamping Desa
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BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

3.1.1 Sejarah Gampong

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim Perencanaan Gampong,

bahwa gampong Lhong Cut dulunya adalah gampong Meunasah Manyang tunduk

ke kecamatan Darul Imarah Aceh Besar , bahwa terjadinya gampong Lhong Cut /

Meunasah Manyang tidak diketahui sejarahnya hanya pada saat itu dikepalai oleh

seorang keuchik yang bernama keuchik Reuleung. dengan mengacu kepada

narasumber yang masih ada di Gampong, maka sejarah asal usul Gampong Lhong

Cut yang dapat ditelusuri sebagaimana dalam tabel berikut:30

Tabel 3.1 Batasan Wilayah

No Wilayah Dikuasai Keterangan

1 Selatan Keuchik Releung Sekarang Dusun Ujong Blang

2 Utara Keuchik Releung Sekarang Dusun Ujong Aloe

3 Timur Keuchik Releung Sekarang Dusun Ujong Pukat

4 Barat Keuchik Releung Sekarang Dusun Ujong Meunasah

Sumber: Data Gampong Lhong Cut

Berdasarkan pemetaan pertanahan, tanah Gampong Lhong Cut memiliki 2

status kepemilikan antara lain; milik dan milik adat terdiri dari tanah dan

bangunan, tanah sawah, rawa-rawa, kebun kelapa dan lahan kosong (lahan hijau).

Populasi penduduk pada saat itu sangat lambat, pada tahun 1920 jumlah

30Data dokumentasi sejarah Gampong Lhong Cut.
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penduduk Gampong Lhong Cut terdapat sekitar 15 Kepala Keluarga dan setelah

kemerdekaan tahun 1946 kehidupan masyarakat masih sulit, akibat dari

pendudukan Jepang dan agresi II Belanda dimana relawan Aceh dikirim ke

Medan Area, untuk melawan Belanda.31 Pertumbuhan penduduk di Gampong

Lhong Cut terjadi setelah adanya perkawinan antar keluarga dan saudara, dimana

masyarakat saat itu masih mengacu pada asas tuntunan agama.

3.1.2 Pemerintah Gampong

Gampong Lhong Cut salah satu dari 10 (sepuluh) gampong yang ada di

Kec. Banda Raya. Dalam konteks ini Kecamatan Banda Raya secara keseluruhan

mempunyai dua kemungkinan, yaitu Kemukiman Banda Jaya dan Kemukiman

Lam Ara. Kemukiman Banda Jaya terdiri dari 4 gampong, yaitu:32

a. Lamlagang
b. Geuceu Komplek
c. Geuceu Iniem
d. Geuceu Kayee Jato

Sedangkan Kemukiman Lam Ara terdiri dari 6 gampong, yaitu:

a. Lam Ara
b. Lampeuot
c. Mibo
d. Lhong Cut
e. Lhong Raya
f. Peunyeurat

Penduduk di Kecamatan Banda Raya tergolong masyarakat bukan miskin.

Untuk status gampong masih berbeda-beda, terdapat gampong yang sudah

berstatus swasembada lanjur, swakarya madya, dan swakarya lanjut. Berikut ini,

31Data dokumentasi sejarah Gampong Lhong Cut
32Rusmadi, Kecamatan Banda..., hlm. xii.
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disajikan tabel kemukiman berdasarkan jumlah gampong dan dusun, serta status

gampong dilihat dari tingkat kemajuannya.

Tabel: 3.2: Status Gampong dan Dusun di Kecamatan Banda Raya Tahun 2019

Status Gampong di Kecamatan Banda Raya

No Mukim No Gampong Status No Dusun

1 Lam Ara

1 Lam Ara
Bukan Miskin

Swakarya Madya

1

2

3

4

Imarah

Munira

Bak Deyah

TH Usman

2 Lampeuot
Bukan Miskin

Swakarya Madya

1

2

3

4

Syehmin

Tgk Musa

Abd Hamid

Abd Azis

3 Mibo
Bukan Miskin

Swakarya Lanjut

1

2

3

4

Panyang

Putue

Aulia

Maja

4 Lhong Cut
Bukan Miskin

Swakarya Madya

1

2

3

4

Ujung Alo

Ujung Blang

Meunasah

Ujung Pukat

5 Lhong Raya
Bukan Miskin

Swakarya Madya

1

2

3

Sentosa

Banda

Jaya
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4 Mulya

6 Peunyeurat
Bukan Miskin

Swasembada Lanjut

1

2

3

4

Keuchik Nain

Tgk Hamzah

Keuchik Juned

Keuchik
Mahmud

2 Banda Raya

1 Lamlagang
Bukan Miskin

Swasembada Lanjut

1

2

3

4

Raja Jali

Raja Reubah

Panglima Hasan

Panglima Nyak
Raja

2
Geuceu

Komplek

Bukan Miskin

Swasembada Lanjut

1

2

3

4

I

II

III

IV

3 Geuceu Iniem
Bukan Miskin

Swasembada Lanjut

1

2

3

4

Bungong
Tanjong

Cempaka

Jeumpa Putih

Bunga

4
Geuceu Kayee

Jato

Bukan Miskin

Swasembada Lanjut

1

2

3

4

5

Taman Sari Baru

Taman Mulya

Taman Bakti

Taman Karya

Taman Kurnia

Sumber: BPS Kecamatan Banda Raya Tahun 2019.
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Menurut data statistik tahun 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Banda

Raya dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Tercatat di tahun 2016, jumlah

penduduk mencapai 23.459 jiwa, kemudian di tahun 2017 bertambah menjadi

23.919 jiwa, dan tahun 2018 berjumlah 24.398 jiwa.33 Dengan begitu,

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banda Raya terbilang cukup signifikan. Hal

ini terlihat di tahun 2017 mengalami pertumbuhan cukup pesat sebanyak 479

jiwa.

Secara khusus, pemerintahan Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda

Raya telah tercatat sudah lama, yaitu dari Keuchik Reuleung hingga sekarang,

meskipun tahun Keuchik Reuleung menjabat tidak diketahui secara pasti.Kepala

Pemerintahan Gampong Lhong Cut dari tahun tidak diketahui s/d 2019 dipimpin

oleh 8 orang keuchik, beserta perangkatnya. Berikut data Sejarah Pemerintahan

Gampong Lhong Cut mulai tahun tidak diketahui sampai sekarang yaitu :

Tabel 3.3 : Sejarah Pemerintahan Gampong Lhong Cut

No Tahun Keuchik Kondisi Pemerintahan

1
Tidak

diketahui
Reuleung

- Sistem Pemerintahan Tradisional
- Belum ada struktur pemerintahan
- Hanya terdiri dari keuchik

2 1936-1966 Arifin
- Sistem Pemerintahan Tradisional
- Belum struktur pemerintahan
- Hanya terdiri dari keuchik

3 1966-1976 Ramli
- Sistem Pemerintahan Tradisional
- Belum ada struktur pemerintahan
- Hanya terdiri dari keuchik dan

wakil keuchik yaitu Ja'far Musa

4 1976-1992 Muchtar HS
- Sistem Pemerintahan Tradisional
- Belum ada struktur pemerintahan
- Hanya terdiri dari keuchik dan

33Rusmadi, Kecamatan Banda..., hlm. 26.
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wakil keuchik yaitu Juned dan
Affan yasin

5 1992-2002 H Sarbaini HZ

- Sistem Pemerintahan Tradisional
- Belum ada struktur pemerintahan
- Hanya terdiri dari keuchik dan

wakil keuchik yaitu Affan Yasin,
Thantawi

6 2002-2007 M Ali Ibrahim

- Sistem Pemerintahan Tradisional
- Sudah ada struktur pemerintahan
- Terdiri dari keuchik dan wakil

keuchik dan Kepala Pemuda
sertaLKMD

7 2007-2019 M Jusuf Idham
- Sudah ada struktur pemerintahan
- Terdiri dari keuchik dan Sekretaris

dan Kepala Pemuda serta LKMD

8
2019 s/d

sekarang
M Yasin

- Struktur Pemerintahan sesuai
dengan struktur resmi berdasarkan
undang-undang

- Pembangunan desa sudah
berkembang, memiliki struktur
resmi yang terdiri dari keuchik, dan
perangkat desa lainnya

Sumber: Gampong Lhong Cut

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pemerintahan Gampong

Lhong Cut telah terbentuk sejak lama. Boleh dikatakan bahwa Gampong Lhong

Cut merupakan salah satu gampong tertua di Kecamatan Banda Raya Kota Banda

Aceh. Saat ini jabatan keuchik dipimpin oleh Muhammad Yasin. Muhammad

Yasin resmi menjadi Keuchik Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya,

setelah dilantik dan diambil sumpah oleh Camat Banda Raya Faridian Faisal,

Minggu tanggal 20 Oktober 2019, di Meunasah Gampong Lhong Cut.34

Pemerintah Gampong Lhong Cut dipimpin oleh seorang keuchik, dibantu

oleh perangkat gampong yaitu Sekretaris Gampong yang membawahi Kepala

Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur). Sementara itu, gampong Lhong Cut

34Diaksesmelalui:https://habadaily.com/daerah/15988/m-yasin-resmi-pimpin-
gampong-lhong-cut.html, tanggal 22 Juni 2020.
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terdiri dari wilayah dusun, dan di setiap dusun dipimpin oleh Kadus atau Kepala

Dusun. Untuk lebih jelasnya, struktur pemerintahan Gampong Lhong Cut periode

2020-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 1: Struktur Pemerintahan Gampong Lhong Cut

Sumber: Sekdes Gampong Lhong Cut

3.1.3 Letak Geografis Gampong

Gampong Lhong Cut merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) gampong

yang ada di Kecamatan Banda Raya. Kecamatan Banda Raya sendiri merupakan

salah satu dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh.35 Secara astronomis,

Kecamatan Banda Raya terletak pada posisi 5°31’42.4”N-95°18’49.2”E.36 Untuk

Kota Banda Aceh sendiri terletak di antara 05016’15” - 05036’16” Lintang Utara

35Rusmadi, Kota Banda Aceh dalam Angka 2019, (Banda Aceh: Badan Pusat
Statistik, 2019) hlm. 5.

36Diaksesmelalui:https://www.google.com/maps/place/5°31'42.4"N+95°18'49.2"
E tanggal 11 April 2020.
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dan 95016’15” - 95022’35” Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian

utara.37

Secara geografis, letak Ibu Kota Kecamatan Banda Raya yaitu di

Gampong Lam Ara, dengan batas-batas kecamatan yaitu di sebelah Utara

berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman, di sebelah Selatan berbatasan

dengan Kabupaten Aceh Besar, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan

Baiturrahman, dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Jaya

Baru.38 Dilihat dari posisinya di dalam kawasan Kota Banda Aceh, maka tampak

sebagian besar wilayah kecamatan ini berada pada posisi sentral atau di tengah-

tengah.

Khusus Gampong Lhong Cut, merupakan gampong yang terletak di

sebelah Timur Kecamatan Banda raya dengan luas wilayah 72 Ha. Adapun batas-

batas Gampong Lhong Cut adalah di sebelah Utara Gampong Lamlagang, sebelah

Timur berbatasan dengan Gampong Lhong Raya, Selatan dengan Gampong Mibo,

di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Gampong Lam Ara.39

Iklim Gampong Lhong Cut sebagaimana gampong-gampong lain di

wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Gampong Lhong

37Rusmadi, Kota Banda..., hlm. 3.
38Rusmadi, Kecamatan Banda Raya dalam Angka 2019, (Banda Aceh: Badan

Pusat Statistik 2019), hlm. 3.
39Rusmadi, Kecamatan Banda..., hlm. 4.



41

Cut dan juga gampong-gampong lainnya di Kecamatan Banda Raya Kota Banda

Aceh.

Gampong Lhong Cut berada di Kemukiman Lam Ara Kecamatan Banda

Raya Kota Banda Aceh. Menurut penuturan orang-orang tua dulu bahwa

Gampong Lhong Cut sudah ada atau sudah terbentuk kira-kira tahun 1900 M yang

dipimpin oleh keuchik Reuleung. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim

Perencanaan Gampong, bahwa Gampong Lhong Cut dulunya adalah gampong

Meunasah Manyang, dan tunduk ke kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.40

Orbitasi (jarak Gampong Lhong Cut dengan Pusat Pemerintahan) yaitu

sebagai berikut:41

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 1 Km

b. Jarak dari Pusat Ibu Kota Banda Aceh: 3 Km

c. Jarak dari Pusat Provinsi Aceh: 3.5 Km

Masyarakat di Gampong Lhong Cut memiliki ragam mata pencaharian,

baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai Swasta, ada juga sebagai peternak

dengan kategori ternak sapi sebanyak 57 ekor, kerbau 1 ekor, domba/kambing 56

ekor, dan ternak kecil seperti ayam dan itik. Sebagian besar masyarakat Gampong

Lhong Cut bergelut di bidang usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

40Diakses melalui: http://lhongcut-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/, tanggal 11
April 2020.

41Diakses melalui site: http://lhongcut-gp.bandaacehkota.go.id/demografi/ tanggal
11 April 2020.
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(UMKM), seperti usaha jualan kelontong, pakaian baju dan lainnya, warung

makan/kopi.42

Kondisi sosial ekonomi Gampong Lhong Cut sudah berkembang dan juga

turut dipengaruhi oleh kebudayaan perkotaan, hal ini dikarenakan Gampong

Lhong Cut berdekatan dengan Kota Banda Aceh. Namun demikian, sikap saling

tolong menolong satu sama lain yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat

masih sangat kuat dan terus dijaga dan pelihara. Hal tersebut terbukti dari setiap

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dilakukan dengan cara gotong

royong.43

Di bidang pembangunan sudah banyak dilakukan, khususnya infrastruktur

baik jalan, gedung atau kantor pemerintahan, termasuk rumah ibadah. Sekarang

ini, model pembangunan gampong dilaksanakan dengan mengintegrasikan pihak-

pihak tertentu sebagai pendamping pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya,

mengenai peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat akan

dikemukakan pada bagian selanjutnya.

3.1.4 Visi dan Misi Gampong

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh gampong agar tercapainya visi gampong

tersebut. Pernyataan Visi Kemudian dijabarkan kedalam misi agar

dioperasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi Pun dalam

42Rusmadi, Kecamatan Banda..., hlm. 57-58.
43Diakses melalui site: http://lhongcut-gp.bandaacehkota.go.id/demografi/ tanggal

11 April 2020.
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penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi

dan kebutuhan Gampong Lhong Cut Sebagaimana proses yang dilakukan maka

Misi Gampong Lhong Cut adalah:

a. Peningkatan pengamalan syariat Islam melalui penegakan hukum dan

partisipasi masyarakat.

b. Membangun Ekonomi Gampong yang mandiri.

c. Meningkatkan pelayanan masyarakat di semua bidang.

d. Mengembangkan pembangunan infrastruktur gampong yang mandiri dan

berkualitas.

e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

f. Mendayagunakan sumber-sumber dana yang tersedia bagi masyarakat

usaha mandiri.

g. Menggali kembali adat istiadat yang ada di Gampong Lhong Cut.

h. Menggalakkan kembali adat istiadat yang ada dalam masyarakat.

i. Menggerakkan kegiatan Kepemudaan dalam bidang olahraga.

3.1.5 Kependudukan dan Data Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Gampong Lhong Cut di tahun 2018 mencapai 2.077

jiwa dari 24.398 jiwa. Data statistik menunjukan bahwa penduduk Gampong

Lhong Cut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak begitu

signifikan. Data statistik tahun 2014, jumlah penduduknya mencapai 1.954 jiwa,
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kemudian di tahun 2015 berjumlah 1.961 jiwa, tahun 2016 berjumlah 1.997 jiwa,

jumlah di tahun 2017 yaitu 2.036, dan di tahun 2018 berjumlah 2.077.44

Komposisi penduduk di Gampong Lhong Cut di tahun 2018 adalah laki-

laki berjumlah 1.054 jiwa dan perempuan berjumlah 1.023 jiwa yang tersebar

dalam empat dusun yaitu Dusun Ujong Blang, Ujong Pukat, Ujong Meunasah dan

Ujong Aloe.45

Adapun mata pencaharian pokok masyarakat Gampong Lhong Cut cukup

bervariasi. Menurut Rusdiansyah, selaku Sekretaris Gampong Lhong Cut, bahwa

jenis mata pencaharian masyarakat Gampong Lhong Cut cukup beragam, mulai

dari Pegawai Negeri Sipil, hingga tukang jahit sepatu.Ada juga yang belum

memiliki pekerjaan tetap.46 Berikut ini, disajikan tabel data mata pencaharian

masyarakat di Gampong Lhong Cut.

Tabel 3.4 : Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Lhong Cut

No. Mata Pencaharian
Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

1 Pegawai Negeri Sipil 50 orang 48 orang

2 Pedagang Barang Kelontong 11 orang 0 orang

3 Peternak 1 orang 0 orang

44Diakses melalui site: http://lhongcut-gp.bandaacehkota.go.id/demografi/ tanggal
11 April 2020.

45Diakses melalui site: http://lhongcut-gp.bandaacehkota.go.id/demografi/ tanggal
11 April 2020.

46Wawancara dengan Rusdiansyah, Sekretaris Gampong Lhong Cut Kecamatan
Banda Raya Kota Banda Aceh, tanggal 22 Juni 2020.
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4 Nelayan 1 orang 0 orang

5 Montir 3 orang 0 orang

6 Dokter Swasta 0 orang 1 orang

7 Perawat Swasta 1 orang 0 orang

8 Ahli Pengobatan Alternatif 1 orang 0 orang

9 TNI 6 orang 0 orang

10 POLRI 20 orang 2 orang

11
Pengusaha Kecil, Menengah dan

Besar
2 orang 0 orang

12 Guru Swasta 0 orang 1 orang

13 Dosen Swasta 1 orang 1 orang

14 Sinema/Artis 1 orang 0 orang

15 Pedagang Keliling 3 orang 1 orang

16 Tukang Kayu 12 orang 0 orang

17 Tukang Batu 31 orang 0 orang

18 Tukang Cuci 0 orang 1 orang

19 Pengacara 1 orang 0 orang

20 Karyawan Perusahaan Swasta 51 orang 17 orang

21
Karyawan Perusahaan

Pemerintah
11 orang 2 orang

22 Wiraswasta 158 orang 20 orang

23
Tidak Mempunyai Pekerjaan

Tetap
1 orang 2 orang

24 Belum Bekerja 269 orang 235 orang

25 Pelajar 138 orang 135 orang
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26 Ibu Rumah Tangga 1 orang 347 orang

27 Purnawirawan/Pensiunan 18 orang 6 orang

28 Perangkat Desa 1 orang 1 orang

29 Buruh Harian Lepas 21 orang 1 orang

30 Sopir 9 orang 0 orang

Sumber:wawancara dengan sekretaris gampong

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan mayoritas penduduk desa

Lhong Cut lebih banyak yang bekerja sebagai pengusaha, buruh, maupun

pedagang. Bahkan angka pengangguran mencapai 269. Dengan demikian, peran

pendamping desa justru sangat diharapkan untuk memberdayakan masyarakat

baik berupa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat maupun membentuk

kelompok usaha yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat gampong

Lhong cut baik berupa memanfaatkan hasil alam maupun berupa hasil dari

kerajinan khas dari desa tersebut.

Namun pada temuan lapangan masih banyak terdapat program yang lebih

fokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur desa, apabila dicermati lebih

jauh anggaran yang digunakan sepenuhnya pada program tersebut .
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BAB IV
DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dimana masyarakat

khususnya diarahkan supaya mampu menguasai apa yang menjadi permasalahan

hidupnya.47 Tujuannya adalah membangun rasa percaya diri dari masyarakat

untuk bisa berswadaya, selain itu agar masyarakat mampu menetapkan suatu

program yang akan dilakukan,48 kemudian gampong dapat mengembangkan

kreativitas yang ada sehingga mampu untuk memproduksi kemampuannya dalam

memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan gampong

mencakup semua sumber daya yang ada seperti kepala desa, perangkat desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa

seperti pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program gampong,

koordinasi dalam pelaksanaan program-program gampong serta peningkatan

kualitas kinerja yang ada di pemerintah gampong.

Hadirnya pendamping desa sebagai salah satu kekuatan yang sangat

membantu gampong dalam menjadikan gampong yang berdaya. Dimana seorang

pendamping desa harus memiliki beberapa kemampuan sekaligus yaitu harus

memahami bagaimana kondisi gampong serta harus mengetahui sumber daya

47Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Pedesaan (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2016), hlm. 241.

48Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik Cet 3 (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 78.
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yang ada seperti SDA(Sumber Daya Alam) serta Sumber Daya Manusia yang ada

di gampong sehingga dapat menjadikan gampong yang maju serta mandiri.

Maka untuk mengetahui apakah peran pendamping desa dalam

pemberdayaan masyarakat gampong sudah maksimal ataupun belum maka penulis

mengambil beberapa indikator yaitu: 1)Peran pendamping desa dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat, 2)Peran pendamping desa dalam

mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan 3)Bagaimana

pengawasan yang dilakukan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang

sudah dijalankan oleh masyarakat gampong.

4.1.1 Peran Pendamping Desa dalam meningkatkan Partisipasi
Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dimana

masyarakat dapat terlibat dalam proses penentuan arah, serta strategi

kebijaksanaan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam konteks masyarakat gampong (desa), pemberdayaan masyarakat ini harus

dilakukan secara efektif, dan masyarakat harus turut berpartisipasi yaitu dalam

bermusyawarah serta memberikan pendapatnya agar upaya pemberdayaan dapat

berjalan secara baik. Sebagaimana pendapat bapak Najmi selaku pendamping

desa mengatakan bahwa partisipasi masyarakat gampong Lhong Cut dalam hal

bermusyawarah masih banyak yang hadir serta memberikan pendapat dan saran

dalam menentukan pembangunan gampong kedepan . hal ini sebagaimana dapat

dipahami dari hasil wawancara sebagai berikut :
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“Masyarakat gampong Lhong Cut pada saat ada rapat yang

diadakan oleh gampong, mereka masih banyak yang menghadiri

rapat serta memberikan pendapat dan saran mereka terkait dengan

kegiatan yang akan dilakukan kedepannya, namun pada saat

diadakannya pelatihan masyarakat masih kurang berpartisipasi.”49

Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak M. Yasin selaku Keuchik gampong

Lhong Cut menyatakan bahwa :

“Dalam musrembang gampong serta rapat yang diadakan oleh

gampong masyarakat juga kami libatkan dan itu semua bersifat

umum jadi siapa saja bisa hadir tanpa pengecualian dan mereka

masih banyak yang datang mengikuti rapat dan memberikan

masukan-masukannya kepada kami, tetapi pada saat kami

mengadakan kegiatan ataupun pelatihan yang berupa

pengembangan masih terdapat kurangnya partisipasi dari

masyarakat”.50

Dapat dipahami dari hasil wawancara kedua informan tersebut bahwa

masyarakat masih turut aktif dalam memberi pendapat serta sarannya terhadap

pembangunan gampong. Namun, pada saat diadakannya pelatihan

pengembagangan diri masih relatif kurang partisipasi dari masyarakat.

Dalam hal pembangunan gampong partisipasi dari Pendamping desa juga

menjadi pihak yang penting khususnya pemberdayaan masyarakat. Menurut

bapak M. Yasin, selaku keuchik Gampong Lhong Cut menyatakan bahwa

pendamping desa idealnya mendampingi desa di dalam berbagai kegiatan yang

dilakukan di gampong yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dapat dipahami

dalam kutipan berikut:

49 Wawancara dengan Bapak Najmi, Pendamping Desa di Kecamatan Banda
Raya Kota Banda Aceh. 14 maret 2020

50 Wawancara dengan Bapak M.yasin, Keuchik Gampong Lhong Cut, Kecamatan
Banda Raya Kota Banda Aceh. 13 Maret 2020
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“Pendamping desa biasanya memberikan arahan kepada perangkat

desa dalam melakukan sesuatu, khususnya tindakan-tindakan

dalam mengembangkan desa. Pendamping desa seharusnya

memberikan arahan yang tepat agar kinerja perangkat desa tidak

berbenturan dengan hukum, artinya sesuai regulasi yang

berhubungan dengan pengembangan desa. Dalam konteks ini,

pendamping desa mengarahkan tindakan perangkat desa agar

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan jangan

sampai aparat gampong salah di dalam menggunakan anggaran.

Tetapi sejauh ini peran tersebut masih relatif kurang”.51

Keterangan selanjutnya dapat dipahami dalam wawancara dengan Rusdiansyah

selaku sekretaris desa berikut ini:

“Kalau untuk membantu desa, maka orang itu (pendamping desa)

berperan. Tapi peranannya masih kurang maksimal. Seperti tidak

terlibatnya pihak pendamping desa dalam penyusunan dan

pembuatan RAPBG, pendamping desa harusnya ikut juga dalam

menyusunnya, memberikan masukan apa-apa yang mesti dimuat.

Biasanya, setelah RAPBG baru selesai dikerjakan, baru kemudian

pihak pendamping desa datang. Intinya bahwa selama ini pihak

pendamping desa belum begitu maksimal dalam mendampingi

desa yang ada di kecamatan Banda Raya ini, termasuk di Gampong

Lhong Cut.”52

Dari hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat peneliti

simpulkan terkait dengan partisipasi pendamping desa dengan aparatur gampong

relatif kurang dikarenakan tidak adanya keterlibatan dari pendamping desa saat

menyusun dan pembuatan RAPBG serta kurangnya memberikan arahan kepada

aparatur desa sehingga aparatur desa bekerja sendiri dalam pembangunan desa.

51Wawancara dengan Bapak M. Yasin, Keuchik Gampong Lhong Cut,
Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, tanggal 13 Maret 2020.

52Wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, Sekretaris Desa Gampong Lhong Cut,
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, tanggal 13 Maret 2020.
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Selain itu salah satu dari tugas pokok pendamping desa yaitu mendampingi

masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta output

dari tugas tersebut adalah terlaksananya pendampingan penguatan Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LKD), Kelompok perempuan dan kelompok rentan

(difabel/kebutuhan khusus, kelompok masyarakat miskin dan marginal).

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak M. Yasin selaku Geuchik

gampong Lhong Cut menyatakan bahwa :

“Lembaga Kemasyarakatan Desa kita yang ada yaitu seperti Tuha

Pheut sebagai penasehat gampong, PKK, Kepemudaan. Partisipasi

pendamping desa terhadap lembaga tersebut hanya memberikan

arahan saja jarang kalau ada masukannya .”53

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Ramli selaku Tuha Pheut gampong

Lhong Cut mengatakan bahwa :

“Di gampong ini yang saya tahu hanya PKK, Tuha Pheut,

Kepemudaan selain itu tidak ada, keterlibatan pendamping desa

hanya memberikan arahan kalau kami adakan rapat sering tidak

ada beliau”.54

Dari hasil kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di gampong

Lhong Cut sudah ada Lembaga Kemasyarakatan Desa tetapi partisipasi

pendamping terhadap lembaga tersebut masih relatif kurang dikarenakan hanya

memberikan arahan saja tanpa ada masukan dan pendapat serta masih relatif

kurang dalam menghadiri rapat yang dibuat oleh Lembaga tersebut.

53 Wawancara dengan Bapak M.yasin, Geuchik Gampong Lhong Cut, Kecamatan
Banda Raya Kota Banda Aceh. Tanggal 13 Maret 2020.

54Wawancara dengan Bapak Ramli, Tuha Pheut Gampong Lhong Cut,
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Maret 2020.
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4.1.2 Peran Pendamping Desa dalam Mengembangkan Program

Pemberdayaan Masyarakat

Peranan pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat di Gampong

Lhong Cut cenderung lebih fokus di bidang pembangunan, dan sedikit sekali

dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Kurangnya peran pendamping desa

dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ini telah disinggung oleh

beberapa responden. Diantaranya disebutkan oleh Bapak Rusdiansyah, Sekretaris

Desa Gampong Lhong Cut sebagai berikut :

“Program-Program pemberdayaan masyarakat khusus yang di

usungkan oleh pendamping desa untuk laki-laki tidak ada, tetapi

kalau dari masyarakat ada yaitu berupa tempat pengisian ulang air,

dan itu belum terealisasi. Karena disini lebih ke pembangunan

seperti perbaikan jalan yang sudah tidak bagus, rehab saluran air

dan infrastruktur lainnya”55

Hal ini juga disampaikan oleh bapak najmi selaku pendamping desa yang

mengatakan bahwa:

“Di gampong Lhong Cut belum ada program khusus untuk

pemberdayaan masyarakat cuman ada pelatihan-pelatihan dan

BUMG di lhong cut pun masyarakatnya lebih komplain masalah

pembangunan seperti sanitasi, jalan dan sebagainya”.56

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat

disimpulkan bahwa belum adanya program khusus dalam pemberdayaan

masyarakat yang ada di gampong Lhong Cut dan lebih ke arah pembangunan

infrastruktur gampong. Idealnya pendamping desa harus memperhatikan

55 Wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, Sekretaris gampong Lhong Cut,
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. 13 Maret 2020

56 Wawancara dengan Bapak Najmi, Pendamping Desa di Kecamatan Banda
Raya, Kota Banda Aceh, tanggal 14 Maret 2020.
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pemberdayaan masyarakat dan pembangunan gampong. Hanya saja, yang selama

ini terjadi pendamping desa tampak belum mengarah pada kerja dan peranannya

di bidang pemberdayaan, tetapi lebih pada pembangunan desa seperti

pembangunan fisik jalan, rehab saluran air yang sudah tidak bagus lagi,

pengerasan jalan, infrastruktur desa lainnya.

Sejauh ini, program-program yang diusung oleh gampong relatif cukup

baik, termasuk program-program ibu-ibu PKK.

“Program yang dijalankan oleh gampong yang berkaitan erat

dengan program PKK adalah minimal ada lima program kerja,

yaitu berupa kelompok kerja bidang keagamaan, kelompok kerja

bidang bidang keterampilan, kelompok kerja di bidang pengaturan

rumah tangga, kelompok kerja bidang kesehatan dan kelompok

kerja bidang administratif.Ia menambahkan, program kerja tersebut

selama ini dijalankan tanpa ada upaya pendampingan dari

pendamping desa”.57

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dengan bapak Rusdiansyah selaku

sekretaris gampong dapat dipahami bahwa terdapat program gampong yang

berkaitan erat dengan Program PKK yang saat ini berjalan dengan baik. Hanya

saja pada saat melakukan kegiatan tersebut tidak dilakukan pendampingan dari

pendamping desa.

Meskipun demikian, terdapat program pemberdayaan masyarakat yang saat

ini telah dijalankan minimal ada dua:

57 Wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, Sekretaris Desa Gampong Lhong Cut,
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, tanggal 13 Maret 2020.
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1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Gampong) atau BUMG dalam

bentuk usaha ternak dan rumah sewa.

Menurut Bapak Najmi, selaku pendamping desa bahwa :

“Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

pendamping desa seperti mendampingi tata kelola BUMG

seperti rumah sewa dan usaha ternak yaitu berupa lembu

dan itik. serta memberikan informasi kepada masyarakat

tentang pengelolaan peternakan, baik ternak besar maupun

kecil ”.58

Keterangan lainnya oleh Bapak Ramli, selaku tuha Pheut Gampong

Lhong Cut. Menurutnya :

“Bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong

ini yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), yaitu

rumah sewa dan usaha masyarakat dalam bidang

peternakan. Hanya saja, pendamping desa tidak begitu jauh

untuk ikut berperan dalam melanjutkan program-program

pemberdayaan masyarakat yang diusung dan dilaksanakan

oleh gampong. Sehingga beberapa hewan ternak tbanyak

yang mati”.59

Pendapat yang sama juga disinggung oleh sekretaris desa bapak

rusdiansyah :

“Program dari gampong ada BUMG yaitu rumah sewa dan

peternakan berupa sapi dan itik yang ada di rumah warga.

Cuma sekarang ternak sudah tidak berjalan lagi

dikarenakan banyak hewan yang mati. Yang berjalan

sekarang hanya rumah sewa. Kalau cara pengelolaannya

pendamping desa ada menjelaskan kepada masyarakat

58Wawancara dengan Bapak Najmi, Pendamping Desa di Kecamatan Banda
Raya, Kota Banda Aceh, tanggal 14 Maret 2020.

59Wawancara dengan Bapak Ramli, Tuha Peut Gampong Lhong Cut, Kecamatan
Banda Raya, Kota Banda Aceh, tanggal 15 Maret 2020.
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sekali dua kali selebihnya masyarakat sendiri yang

kelola”.60

Berdasarkan kesimpulan wawancara tersebut menjelaskan bahwa

peran pendamping desa dalam program BUMG khususnya bidang

peternakan relatif masih kurang. Seharusnya pendamping desa

memberikan motivasi serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat

agar BUMG dalam bidang peternakan tetap terjaga.

2. Pemberdayaan berupa kegiatan pelatihan keterampilan.

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan

ada beberapa bentuk, seperti pelatihan pembuatan tas untuk diproduksi

secara kecil-kecilan oleh masyarakat Gampong Lhong Cut, kemudian

kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan kue basah.

Menurut Nia, masyarakat Gampong Lhong Cut, mengatakan bahwa:

“Ada program kegiatan pelatihan yang digagaskan dari

gampong seperti membuat kerajinan pembuatan tas yang

dilakukan oleh ibu-ibu PKK, selain itu pelatihan pembuatan

payung dan hiasannya, ini semua bagian dari program

gampong.61

Bapak Najmi menambahkan bahwa :

“Kalau pelatihan-pelatihan itu ada. Yaitu seperti pembuatan

kue dan kalau kesenian itu seperti membuat tas dan hiasan

payung. Ini dilakukan untuk mengasah kemampuan ibu-ibu

60 Wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, Sekretaris gampong Lhong Cut,
Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, 13 Maret 2020

61Wawancara dengan Ibu Nia, Masyarakat Gampong Lhong Cut, Kecamatan
Banda Raya Kota Banda Aceh, tanggal 9 April 2020.
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yang ada di gampong agar dapat diterapkan pada kehidupan

sehari-hari”.62

Dua bentuk pelatihan tersebut merupakan upaya dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih kreatif dan mandiri, harapannya

adalah supaya bisa diterapkan dan dikembangkan secara pribadi oleh individu

masyarakat. Hanya saja, dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, pendamping desa

cenderung belum relatif baik dalam memberikan peranannya secara maksimal.

Hal ini dapat dipahami bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan cenderung

difokuskan di dalam masalah perencanaan penganggaran dana desa untuk

pembangunan fisik. Hal ini seperti ditegaskan sendiri oleh Najmi sebagai berikut:

“Keterlibatan kami sebagai pendamping desa diantaranya saat ada

kegiatan musyawarah gampong, kami ikut serta di dalamnya.

Dalam kegiatan selama ini, kami memberikan pengarahan dalam

setiap rapat dan musyawarah yang dilakukan oleh aparatur

gampong.Pendampingan lebih diarahkan pada alokasi dan

penganggaran dana desa untuk pengembangan gampong, kami

pendamping desa hadir untuk mendampingi proses perencanaan

keuangan hingga tahap realisasi di lapangan.”63

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Nia, bahwa selama ini pihak

dari pendamping desa hanya terlibat secara langsung dan concern di bidang

dampingan pembangunan desa. Keterangannya dapat dipahami dalam transkrip

kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Sejauh yang saya ketahui, program pemberdayaan masyarakat di

Gampong Lhong Cut. Selama ini, lebih kepada program

62Wawancara dengan Bapak Najmi, Pendamping Desa di Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, tanggal 14 Maret 2020.

63Wawancara dengan Bapak Najmi, Pendamping Desa di Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, tanggal 14 maret 2020.
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pembangunan seperti pembuatan jalan, perbaikan jalan, parit,

sanitasi dan yang lainnya. program-program itulah yang

didampingi oleh pendamping desa. Untuk kegiatan berupa

pelatihan yang sengaja diusung oleh pendamping desa belum

ada”.64

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran pendamping desa

dalam pemberdayaan masyarakat Gampong Lhong Cut cenderung relatif belum

maksimal dilakukan. Pendampingan hanya difokuskan pada proses penganggaran

dana desa untuk pembangunan fisik, seperti jalan, saluran air, dan bangunan-

bangunan fisik lainnya.

4.1.3 Peran Pendamping Desa dalam Pengawasan Program Pemberdayaan
Masyarakat

Program-program pemberdayaan seperti dikemukakan terdahulu, idealnya

harus mendapat perhatian lebih dari pendamping desa. Pendamping desa harusnya

melakukan pengawasan terhadap program yang telah dikembangkan di

masyarakat. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen

organisasi, maknanya adalah suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu

kegiatan.65 Dalam konteks organisasi pemerintahan, proses pengawasan

merupakan hal penting dalam upaya menjalankan kegiatan dan program

organisasi. Karena setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan

64Wawancara dengan Ibu Nia, Masyarakat Gampong Lhong Cut, Kecamatan
Banda Raya Kota Banda Aceh, tanggal 9 April 2020.

65Muhammad Anang Firmansyah, Manajemen, (Jakarta: Qiara Media, 2019),
hlm. 94.
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sebagai salah satu fungsi manajemen.66 Maka pengawasan sangat penting

dilakukan terhadap kegiatan organisasi.

Peran pendamping desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan

dan program pemberdayaan masyarakat di Gampong Lhong Cut Kecamatan

Banda Raya Kota Banda Aceh juga relatif belum maksimal. Hal ini diakui secara

langsung oleh Bapak Rusdiansyah, selaku Sekretaris Gampong Lhong Cut. Dalam

keterangannya, bahwa :

“Pendamping desa relatif kurang dalam melakukan pengawasan

atas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Baik

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Gampong) ataupun BUMG

dalam bentuk usaha ternak maupun pemberdayaan berupa kegiatan

pelatihan keterampilan, tidak dilakukan pengawasan.Kegiatan

pemberdayaan yang ada hanya diawasi oleh aparatur gampong

saja, seperti melakukan pengecekan atas kesehatan binatang

ternak.”67

Keterangan tersebut juga dikemukakan oleh Bapak M.Yasin, selaku keuchik

gampong Lhong Cut. Menurutnya bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong Lhong

Cut tidak dilakukan pengawasan. Pihak pendamping desa hanya

datang sesekali saat rapat dan musyawarah aparatur gampong.

Terkait dengan pengawasan program pemberdayaan masyarakat

belum dilakukan pengawasan dan evaluasi secara maksimal oleh

pendamping desa”.68

66Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara
dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2016), hlm. 466.

67Wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, Sekretatis Gampong Lhong Cut Kota
Banda Aceh, tanggal 13 Maret 2020.

68Wawancara dengan Bapak M. Yasin, Keuchik , Gampong Lhong Cut
Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, tanggal 13 Maret 2020.
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Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa pendamping desa belum

melaksanakan peranannya dalam pengawasan kegiatan pemberdayaan gampong.

Ini artinya bahwa kegiatan dan program apapun yang dilakukan di tengah-tengah

masyarakat tidak akan mampu berjalan secara efektif ketika tidak adanya

pengawasan yang ketat di lapangan dari pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini,

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Gampong Lhong Cut kurang berjalan

secara efektif karena pendamping desa cenderung tidak bekerja secara baik. Salah

satu indikator nya adalah tidak adanya pengawasan dari pendamping desa.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping desa dalam

pengawasan program kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dikatakan belum

maksimal.

4.2 Faktor Penghambat Pendamping Desa Melaksanakan Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan pendampingan tingkat gampong merupakan program pemerintah

dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya

diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini secara tegas dinyatakan di

dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Pendampingan Desa.69

Tujuan pendampingan desa ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan

juga efektivitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan

prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan

69Kementerian Desa, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa
Republik Indonesia, (Jakarta: Kementerian Desa, 2016), hlm. 3.
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sinergitas dari pembangunan, serta mengoptimalkan aset lokal desa secara

emansipatoris.70 Secara konseptual, tujuan-tujuan tersebut memang idealnya dapat

dipenuhi secara baik dan harus dilaksanakan oleh pendamping desa. Menurut

Zubaedi, peran pendampingan ini dilakukan dengan meyakinkan, upaya

memancing dan merangsang tumbuhnya kekuatan dari dalam masyarakat untuk

mengatasi problem hidup yang masyarakat hadapi, baik secara individual mandiri

maupun secara kelompok masyarakat.71

Tujuan tersebut secara idealitas harus mampu dipenuhi dan dilaksanakan

oleh pihak yang diusung dan ditugaskan menjadi pendamping desa. Hanya saja di

dalam tataran faktual, tujuan-tujuan pendampingan desa seperti tersebut di atas

tidak selamanya mampu direalisasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini sebagaimana dapat dipahami peran pendamping desa di Gampong Lhong

Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Kurang maksimalnya peran pendamping desa di Gampong Lhong Cut di

dalam memberdayakan warga masyarakat dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) faktor

penghambat, yaitu Kualitas, Koordinasi serta Aksesibilitas pendamping desa

dalam pemberdayaan masyarakat.

4.2.1 Faktor Penghambat berdasarkan Kualitas Pendamping Desa dalam

Pemberdayaan Masyarakat

70Icuk Rangga Bawono dan Edwin Setyadi, Panduan Penggunaan dan
Pengelolaan Dana Desa, (Jakarta: Grasindo Media Pratama, 2019), hlm. 112.

71Zubaedi, Pengembangan Masyarakat..., hlm. 129.
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Dalam hal pemberdayaan masyarakat aspek kualitas sangat

dibutuhkan oleh pendamping desa. dimana pendamping desa harus mampu

menguasai materi pemberdayaan yang bersifat akademis serta teori dengan

baik agar dapat menciptakan masyarakat yang berdaya guna.

Sebagaimana bapak Najmi sebagai pendamping desa menyatakan

bahwa :

“Saya lulusan teknik. Kalau dibilang menguasai sekali

bidang pemberdayaan masyarakat tidak juga dan itu saya

dapatkan pada saat mendapatkan pelatihan-pelatihan yang

diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong

(DPMG) dan soal pembangunan alhamdulillah sedikit

banyak paham tentang itu kalau ada pembangunan saya tau

besi apa yang di pakai bahan apa yang digunakan”72

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, Bapak Najmi selaku

pendamping desa menyatakan bahwa tidak terlalu menguasai bidang

dalam hal pemberdayaan masyarakat tetapi lebih kepada pembangunan

gampong.

Selanjutnya sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak M.Yasin

sekali Keuchik gampong Lhong Cut mengatakan bahwa :

“Kami tidak tahu bagaimana seharusnya Pendamping Desa

bekerja karena kami tidak di kasih lihat rencana kerjanya di

gampong ini (Lhong Cut) apa-apa saja. Mungkin ini bukan

passion beliau, makanya kurang melihat bagaimana

pemberdayaan yang seharusnya”.73

72 Wawancara dengan Bapak Najmi, Pendamping desa di Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh. 14 Maret 2020

73 Wawancara dengan Bapak M.yasin selaku keuchik Gampong Lhong Cut
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh . 13 maret 2020
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

kualitas yang terdapat pada Pendamping desa masih relatif kurang.

Dikarenakan tugas yang dilakukan tidak sesuai dengan bidang yang

ditekuninya. Seharusnya seorang Pendamping desa harus bisa menguasai

tugas dan fungsinya berdasarkan pada Permendes No 3 Tahun 2015 dalam

pasal 1 ayat (14) telah dijelaskan bahwa pendamping desa adalah kegiatan

untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,

pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa.

Namun pada kenyataannya dapat disimpulkan dari kedua

wawancara diatas bahwa pendamping desa masih relatif belum maksimal

dalam berperan dikarenakan belum sepenuhnya menguasai materi tentang

Pemberdayaan masyarakat.

4.2.2 Faktor Penghambat berdasarkan Koordinasi Pendamping Desa

Koordinasi yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh pendamping

terkait dengan kemampuan komunikasi serta negosiasi dua hal ini

memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi dari koordinasi yaitu

menciptakan hubungan baik dengan aparatur gampong serta masyarakat

gampong.

Tugas dan peran pendampingan yang dilakukan oleh pendamping

desa tidak akan berjalan secara baik dan maksimal ketika tidak ada

dukungan dari pemerintah gampong yang bersangkutan.
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Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Najmi selaku pendamping

desa bahwa:

“Yang menjadi kendala kami disini aparatur gampong

kurang memberikan dukungan atas pendamping desa dalam

menjalankan tugas dan fungsi serta perannya dalam

memberdayakan masyarakat. Misalnya, usulan yang

diberikan pendamping desa tidak diterima oleh pemerintah

gampong”.74

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak rusdiansyah selaku sekretaris

gampong Lhong Cut menyatakan bahwa :

“koordinasi pendamping desa dengan aparatur masih

kurang. Karena beliau datang hanya sesekali dan itu saat

mau minta tanda tangan dari pak keuchiknya dan jarang

menanyakan bagaiamana perkembangan gampong.”.75

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya pada

gampong tersebut terdapat permasalahan internal yang mengakibatkan

pendamping desa tidak dapat bekerja secara maksimal. adapun diantaranya

seperti usulan yang diberikan oleh pendamping desa tidak sepenuhnya

diterima oleh aparatur Gampong dan masih kurangnya komunikasi

pendamping desa dengan aparatur gampong.

4.2.3 Faktor penghambat berdasarkan Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi yang akan

dijangkau dimana dalam hal ini meliputi waktu, biaya, serta jarak tempuh

74Wawancara dengan Bapak Najmi, Pendamping Desa di Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, tanggal 14 Maret 2020.

75 Wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, Sekretaris gampong Lhong Cut
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. 13 Maret 2020.
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dari tempat lokasi gampong yang didampingi. Dimana Pendamping desa

ditempatkan di tiap 4 (empat) desa satu pendamping desa dan

berkedudukan di Kecamatan untuk kemudian mewadahi desa-desa yang

ada di dalam satu wilayah kecamatan.76 Banyak desa yang harus dijangkau

oleh seorang pendamping desa menjadi kendala tersendiri dalam

melaksanakan peranannya secara maksimal. Menurut Bapak Najmi

Pendamping desa mengatakan bahwa :

“Wilayah Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh relatif
cukup luas, sementara itu jumlah Gampong yang kami
dampingi, yaitu 4 gampong. Di sini, seorang pendamping
desa sedikit terkendala dalam melakukan pendampingan
untuk tiap gampong, dimana ada gampong yang didampingi
secara maksimal ada juga gampong yang didampingi belum
maksimal.77

Berdasarkan pada hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa

pendamping desa kurang maksimal dalam melakukan perannya dikarena

desa yang didampingi relatif banyak yaitu meliputi 4 desa sekaligus. Hal

ini yang mengakibatkan peran dari pendamping desa tidak maksimal.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Rusdiansyah selaku sekretaris gampong menyatakan bahwa :

“Yang kami sedikit keluhkan yaitu pendamping selalu
datang disaat jam istirahat kerja, itu kami juga tidak tahu
kenapa seperti itu, apa karena memang yang di jadwalkan

76Hizir, Taufiq Fuadi Abidin, dkk, Kajian Kebijakan Tenaga Pendamping
Profesional di Provinsi Aceh Tahun 2018, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press,
2018), hlm. 17.

77Wawancara dengan Bapak Najmi, Pendamping Desa di Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, tanggal 13 Maret 2020.
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di gampong ini seperti itu atau mungkin baru selesai dari
gampong lain.”78

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

aparatur desa memiliki keluhan atas aksesibilitas dari pendamping desa

karena pendamping desa selalu datang disaat waktu jam istirahat kerja.

Proses pendampingan idealnya pendamping desa harus memahami hal

yang mengenai pemberdayaan masyarakat serta melihat peluang apa yang

bisa dijadikan masyarakat bisa berdaya. Serta dalam hal koordinasi,

pendamping desa juga memang harus mendapat dukungan dari pihak

pemerintah gampong. Sebab, semua program dampingan yang dilakukan

oleh pendamping desa tidak akan mampu berjalan secara maksimal jika

aparat atau pemerintah gampong tidak mendukung secara penuh. Hal ini

selaras dengan keterangan Zubaedi, bahwa segala usaha pemberdayaan

masyarakat yang dilakukan oleh pendamping desa, akan sia-sia jika tidak

memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga pemimpin

masyarakat setempat.79

Hal yang sama juga berlaku dalam proses aksesibilitas

pendampingan dalam satu wilayah kecamatan. Kurangnya tenaga

pendamping desa untuk satu wilayah kecamatan menjadi kendala dan

faktor penghambat untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

78 Wawancara dengan Bapak Rusdiansyah. Sekretaris gampong Lhong Cut
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. 13 Maret 2020

79Zubaedi, Pengembangan Masyarakat..., hlm. 78.
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Minimal, untuk dua desa diampu dan ditugasi oleh satu orang pendamping

desa.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan pengamatan dilapangan

terkait tentang peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Maka

penulis dapat mengambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping desa di

dalam pemberdayaan masyarakat Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda

Raya Kota Banda Aceh belum maksimal dilakukan karena pada gampong

Lhong Cut pendampingan lebih dimaksimalkan dalam proses

penganggaran dana desa untuk pembangunan fisik seperti perbaikan jalan

dan saluran air. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan

diantaranya kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan tas, kue dan

pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam bentuk usaha

ternak tetapi tidak berjalan baik sehingga program yang ada sebelumnya

tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan jumlah ternak yang kian

berkurang. Ini terbukti dari kurang produktifnya pengawasan pada

pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di

Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
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2. Faktor penghambat pendamping desa melaksanakan pemberdayaan

masyarakat di Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda

Aceh dilatarbelakangi oleh tiga faktor penghambat, yaitu kualitas yang

dimiliki oleh pendamping desa masih sedikit terkait dengan Pemberdayaan

Masyarakat, aksesibilitas yaitu keterbatasan untuk menjangkau seluruh

desa yang relatif cukup banyak dalam satu wilayah kecamatan dan

koordinasi yaitu kurang mendapat dukungan dari pemerintah gampong .

5.2 Saran

Terhadap permasalah penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan

sebagai berikut:

1. Dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya pendamping desa harus

memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat melalui

program-program yang sudah ada sebelumnya agar masyarakat lebih kreatif

dalam membentuk produk-produk yang dihasilkan serta menyeimbangkan

antara pembangunan fisik dan non fisik yaitu pemberdayaan masyarakat.

2. Pemerintah khususnya kementerian desa perlu meninjau ulang mengenai

aturan regulasi tentang pendampingan desa. Jumlah pendamping desa untuk

tiap-tiap kecamatan hendaknya dilakukan penambahan. Ini bertujuan agar

memudahkan pendamping desa di dalam upaya melakukan pemberdayaan di

tingkat gampong. Serta bagi aparatur gampong dengan pendamping desa harus

berkoordinasi dengan baik terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada di

gampong lhong cut. Supaya dapat menciptakan gampong yang kreatif dan

mandiri.
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