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Abstract.

The Relationship between the Factors of Government Official Rols Assistance Fund and
Community Participation with the Effectiveness of the Rural Development in Talaud

Islands Regency

Poverty and underdevelopment have become nation's major problems. Until now, there are
still a large number of underdeveloped villages in Indonesia, which are indicated by the
relatively low level of economic development, poor infrastructure and low availability of
social services in the community. The Regency of Talaud Islands is belong to the category of
underdevelopment areas, border areas, outer islands, customs and immigration; The
conditions  make implementation of development programs in this regency is difficult. The
purpose of this study was to analyze the Relationship between the Factors of Govemment
Official Roles, Assistance Fund and Community Participation with the Effectiveness of the
Rural Development in Talaud Islands Regency.The research be concluded that the factors of
the roles of government official, assistance funds, and community participation have a
correlation with the effecti of rural development in the Regency of Talaud Islands.
Development strategies and priorities need serious attention, because the focus of
development not only will increase the people welfares but also is an effective means to
strengthen social and national integration. It is recommended that in the future, the local
government needs to make innovative and creative efforts in exploring the potential and
improving the competitiveness, ability, commitment and expertise of the regency leader in
order to make intensive lobby for a variety of cross-sectoral programs and to deal with
private parties, as well as to develop economic cooperation with neighboring country, the
Philippines. If these programs work well, it is expected that the poverty level in regency can
be depressed, and the regency will be out from its current status as an underdeveloped
regency.
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Pendahuluan
Desa merupakan bagian integral

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diamanatkan dalam Pancasila dan UUD
1945 bahwa pembangunan nasional
diarahkan pada usaha-usaha meningkatkan
kesejahteraan rakyat, mencerdaskan
kehidupan bangsa dalam kondisi adil,
makmur dan damai. Pembangunan desa
sebagai sentral pembangunan nasional yang
dilaksanakan melalui program sektoral,
regional dan khusus; program-program
khusus antara lain  program Pembangunan
Desa Tertinggal merupakan bagian dari
gerakan nasional penanggulangan

kemiskinan yang dilakukan secara bertahap
dan berkelanjutan oleh pemerintah dengan
melibatkan pihak swasta, perguruan tinggi,
dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Kemiskinan dan ketertinggalan  menjadi
masalah utama bangsa dan harus dihadapi
secara serius, oleh karena itu upaya
pengentasan kemiskinan harus dilakukan
secara komprehensif mencakup berbagai
aspek kehidupan masyarakat dan
dilaksanakan secara terpadu.

Pada tingkat kelompok sasaran
pembangunan desa tertinggal bertujuan
untuk memberdayakan masyarakat,
mendorong perubahan struktur ekonomi dan



pembangunan kapasitas masyarakat melalui
pengembangan, peningkatan dan
pemantapan kondisi sosial ekonomi. Dalam
program pembangunan terdapat tiga
komponen masukan, yaitu (1) bantuan dana,
(2) prasarana pedesaan, (3) tenaga
pendamping teknis dilapangan yang
diutamakan berasal dari desa setempat.

Kemiskinan dipandang sebagai
ketidak mampuan  ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Penduduk miskin adalah
penduduk yang memiliki pengeluaran
perkapita per bulan dibawah garis
kemiskinan, garis kemiskinan (GKM)
merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan
2.100 kkalori perkapita per hari dan garis
kemiskinan non makanan (GKnM) adalah
kebutuhan minimum untuk perumahan,
sandang, pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan dasar lainnya (BPS Indonesia,
2008).

Kemiskinan merupakan salah satu
penyakit dalam ekonomi sehingga harus
disembuhkan atau paling tidak dikurangi,
secara kualitatif seorang dikatakan miskin
apabila orang tersebut tidak mempunyai
kekuatan (empower) untuk mengatakan
pendapatnya dan secara kuantitatif seorang
dikatakan miskin apabila tidak mampu
mencukupi kebutuhan pokok hidupnya yaitu
sandang, papan dan pangan.

Ada dua kondisi yang menyebabkan
kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan
alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan
alamiah terjadi antara lain akibat sumber
daya alam yang terbatas, penggunaan
teknologi yang rendah dan bencana alam
sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena
lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat
tidak mampu menguasai sarana ekonomi
dan berbagai fasilitas lain yang tersedia,
hingga mereka tetap miskin (Salim, 1999).

Kabupaten Kepulauan Talaud masuk
kategori Daerah Tertinggal,  wilayah
perbatasan, pulau terluar, kepabeanan dan
imigrasi; cuaca yang tidak mengelombang
laut yang tidak bersahabat, kondisi ini

menyulitkan pelaksanaan program-program
pembangunan.

Pembahasan
1. Konsep Teori

Pembangunan pada umumnya adalah
usaha perubahan menuju kearah yang lebih
baik berdasarkan norma-norma tertentu,
yang direncanakan dengan memberdayakan
potensi alam, manusia dan sosial budaya;
pengertian lain dari pembangunan yaitu
pembaharuan yang juga merupakan bentuk
ke arah yang dikehendaki, tetapi berkaitan
dengan nilai atau sistem nilai (Kartasasmita,
1996 a).

a. Peran Aparatur
Dalam mewujudkan kepemerintahan

yang baik (good governance), dibutuhkan
upaya sistimatis dan konprehensif dari
berbagai aspek kelembagaan, akuntabilitas,
pengawasan, dan pelayanan public (Effendi
2007).

Pegawai Negara ialah unsur aparatur
dalam menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan, Mokoginta
(1997) menyatakan bahwa pengawai negara
adalah sentral di antara pelaku-pelaku yang
terlibat dalam melaksanakan program-
program pemerintah. Pemerintah dengan
seluruh jajaran aparaturnya di negara-negara
yang sedang berkembang memainkan peran
yang sangat penting bahkan dominan dalam
proses pembangunan, yang tidak hanya
bertanggung jawab dalam penyusunan
kebijakan, strategi dan program akan tetapi
dalam seluruh proses penyelenggaraan
kegiatan. Peran tersebut Siagian (1983)
terlihat dalam lima wujud utama yaitu:
selaku modernisator, katalisator, dinamisator
dan stabilisator.

b. Dana Bantuan
Dana bantuan untuk pembangunan

desa tertinggal bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang disalurkan melalui bank pemerintah
maupun lembaga keuangan lainnya yang
ditunjuk oleh pemerintah, bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan, kreativitas



hidup, dan harga diri masyarakat melalui
program-program pembangunan yang
berkelanjutan dengan mengikutsertakan
masyarakat sebagai mitra sejajar  dengan
menghargai hak-hak atas tanah, adat dan
budaya setempat.

Kartasasmita (1996.b), usaha ke arah
perwujudan kordinasi dan keterpaduaan
dalam penyelenggaraan pendanaan
pembangunan harus dilihat dari tiga dimensi,
yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan
dan semuanya harus dilihat sebagai satu
kesatuan.

c. Partisipasi Masyarakat
Katz (1969: 100), bahwa berhasil

tidaknya pembangunan pada umumnya
tergantung pada beberapa faktor seperti
tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan,
partisipasi dan kewenangan yang sah.
d. Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan
hasil-hasil yang dicapai, Gie (1976) efektif
mengandung arti terjadinya suatu efek atau
akibat yang dikehendaki; kemudian Gibson,
(1989) suatu tindakan efektif apabila
mencapai tujuan yang telah ditentukan dan
Mokoginta (1995) efektivitas berhubungan
dengan seberapa jauh pencapaian tujuan
organisasi baik secara implisit maupun
eksplisit.
e.  Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu dengan menggunakan
teknik analisa korelasional bentuk korelasi
product moment dengan rumus sebagai
berikut :

rXY =
( ) ( )

( ) ( )
Keterangan :
rXY = Koefisien korelasi antara X dan Y
X = Frekuensi jawaban atau jumlah   skor

atas variabel
X Y  = Frekuensi jawaban atau jumlah

skor atas variabel  Y
X2 =  Frekuensi jawaban atau jumlah skor

atas variabel  X yang dikuadratkan
Y2 = Frekuensi jawaban atau jumlah skor

atas variabel  Y yang dikuadratkan
XY  =  Jumlah skor pada variabel X yang

dikalikan dengan jumlah skor
pada variabel Y

N = Jumlah sampel
Sebagaimana tampak dalam hipotesis

bahwa penelitian ini ingin mengetahui
hubungan antara variabel peran aparatur,
dana bantuan dan partisipasi masyarakat
dengan efektivitas pembangunan desa
tertinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Untuk mengetahui adanya hubungan antara
variabel-variabel tersebut, dilakukan tabulasi
data hasil penyebaran kuesioner kepada 100
responden, kemudian dilakukan analisis
frekuensi/presentase, tabel silang dan analisis
korelasi sebagaimana diuraikan berikut :

2. Hasil Analisis Distribusi Frekuensi
dan Tabel Silang

a. Peran Aparatur
Pemerintah merupakan salah satu

faktor utama penggerak pembangunan desa
tertinggal, sebagai wujud dari fungsinya
sebagai pelaksana pemerintahan dan
pembangunan, merupakan kunci bagi
terlaksananya berbagai kebijakan untuk itu
diperlukan peran aparatur yang berkualitas
dan profesional agar dapat meningkatkan
mutu pelayanan pada masyarakat secara
lebih efektif dan efesien, indikator yang
diukur adalah: peran, pelayanan dan
kemampuan.

Berdasarkan analisis dapat diinter-
pretasikan hubungan peran aparatur
pemerintah dengan efektivitas pembangunan
desa tertinggal berada pada kategori tinggi.
Hasil ini menunjukkan bahwa peran aparatur
pemerintah merupakan salah satu faktor yang
berkaitan  dengan efektivitas pembangunan
desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan
Talaud.

b. Dana Bantuan
Dana adalah sarana untuk

pelaksanaan suatu rencana, merupakan input
untuk mendorong, menumbuhkan prakarsa
dan kreativitas masyarakat agar



berpartisipasi aktif dalam program
pembangunan.

Indikator yang diukur adalah : Dana
Inpres Desa, Inpres Desa Tertinggal,
Program Pengembangan Kecamatan dan
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat.

Berdasarkan analisis dapat diinter-
prestasikan hubungan dana bantuan dengan
efektivitas pembangunan desa tertinggal
berada dalam kategori tinggi atau berada
dalam taraf yang tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa dana bantuan merupakan salah satu
variabel yang terkait dengan efektivitas
pembangunan desa tertinggal di Kabupaten
Kepulauan Talaud.

c. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi merupakan salah satu

komponen dalam pembangunan, oleh karena
itu kegiatan pembangunan erat kaitannya
dengan usaha membangkitkan partisipasi
masyarakat. Partisipasi berarti pola
keterlibatan seseorang pada bagian kegiatan
bersama. Pengertian partisipasi dalam
pembangunan berarti keterlibatan individu
atau masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan
suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan
pemerintah.

Indikator yang diukur adalah:
perencanaan pembangunan, pelak; sanaan
pembangunan, penerimaan hasil
pembangunan dan pengawasan.

Berdasarkan analisis dapat
diinterpretasikan bahwa partisipasi
masyarakat dengan efektivitas
pembangunan desa tertinggal berada dalam
kategori tinggi. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa partisipasi masyarakat
merupakan salah satu variabel yang
berkaitan dengan efektivitas pembangunan
desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan
Talaud.

d. Efektivitas Pembangunan Desa
Tertinggal.

Efektivitas pembangunan desa
tertinggal adalah tercapainya semua tujuan

pembangunan desa tertinggal secara efektif
dalam rangka pengentasan kemiskinan
dengan cara memperkuat kemampuan
penduduk untuk meningkatkan taraf
hidupnya dengan membuka kesempatan
berusaha. Indikator yang diukur adalah
keefektifan dari pembangunan tersebut
dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
monitoring, terhadap penerimaan hasil
pembangunan.

3. Hubungan Antara Peran Aparatur
dengan Efektivitas Pembangunan
Desa Tertinggal

Dari hasil analisis korelasi product
moment (r) menunjukan bahwah peran
aparatur (X1) dengan efektivitas
pembangunan desa tertinggal (Y)
menghasilkan angka koefisien korelasi (r) =
0.553 hal ini berarti bahwa peran aparatur
mempunyai hubungan dengan efektivitas
pembangunan desa tertinggal.. Sebagaimana
halnya hampir di semua negara berkembang,
peranan pemerintah dalam pembangunan
amat luas, mulai dari hasil yang bersifat
pelayanan operasional sampai pada hal yang
bersifat ideologis dan spiritual (Ndraha,
1987). Peningkatan kemampuan aparatur
pemerintah akan efektif apabila didukung
oleh kemampuan profesionalisme baik
secara fungsional maupun secara struktural.

Dari hasil analisis koefisien korelasi
sebesar 0,553 dapat diinterpretasikan
bahwa peran aparatur mempunyai
hubungan dengan efektivitas pembangunan
desa tertinggal, dengan derajat hubungan
yang tergolong sedang dan signifikan
karena nilai tabel r pada taraf signifikansi
1% adalah 0,256.

Senada dengan Evendi (2008),
bahwa “55% dari total PNS berkinerja
buruk, PNS memang memiliki citra
buruk, terutama dalam rutinitas
pekerjaannya.

4. Hubungan Antara Dana Bantuan
dengan Efektivitas Pembangunan
Desa Tertinggal.



Dari hasil analisis korelasi
menunjukkan bahwa dana bantuan (X2)
mempunyai korelasi terhadap efektivitas
pembangunan desa tertinggal (Y) sebesar r =
0,714 yang berarti bahwa dana bantuan dapat
menjelaskan peningkatan efektivitas
pembangunan desa tertinggal di Kabupaten
Kepulauan Talaud. Dari angka korelasi 0.714
yang lebih besar dari angka kritis taraf
signifikansi  1% (0,01) = 0,256.  Hal ini
berarti bahwa faktor dana bantuan
mempunyai hubungan secara bermakna dan
positif dengan efektivitas pembangunan desa
tertinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Hubungan positif ini menunjukkan bahwa
semakin banyak dana bantuan  semakin
tinggi pula efektivitas pembangunan di desa
tertinggal.

5. Hubungan Partisipasi Masyarakat
dengan Efektivitas Pembangunan
Desa Tertinggal.

Yang dimaksud dengan partisipasi
dalam penelitian ini adalah keikutsertaan
masyarakat desa tertinggal baik secara
individual maupun secara kolektif meliputi
aspek ketenagaan dan aspek pikiran yang
konsepsional. Dari hasil analisis korelasi
antara partisipasi masyarakat (X3) dengan
efktivitas pembangunan desa tertinggal (Y)
memberikan nilai r = 0.778.  Hal ini berarti
bahwa partisipasi masyarakat mempunyai
hubungan yang signifikan dan positif dengan
efektivitas pembangunan desa tertinggal
yang ditunjukkan  oleh signifikansi pada alfa
sebesar 1%  atau pada tingkat kepercayaan
sebesar 99%  dengan titik kritis 0.256. Jika
partisipasi masyarakat rendah maka
efektivitas pembangunan akan rendah pula.

6. Hubungan Secara Bersama-sama
Antara Peran Aparatur, Dana
Bantuan dan Partisipasi Masyarakat
dengan Efektivitas Pembangunan
Desa Tertinggal.

Besarnya koefisien korelasi secara
bersama-sama antara peran aparatur (X1),
dana bantuan (X2) dan partisipasi masyarakat
(X3) dengan efektivitas pembangunan desa
tertinggal (Y) di Kabupaten Kepulauan

Talaud  hasil analisis data adalah R=0,87
dengan koefisien determinasi sebesar
R2=0,76. Angka koefisien korelasi ini lebih
besar dari angka kritis taraf signifikansi
0,01=0,256 (Lampiran 2). Berarti variabel
peran aparatur, dana bantuan dan partisipasi
masyarakat  secara bersama-sama
mempunyai hubungan yang signifikan dan
positif dengan variabel efektivitas
pembangunan desa tertinggal di Kabupaten
Kepulauan Talaud. Hasil tersebut
menjelaskan bahwa secara bersama-sama
peran aparatur, dana bantuan dan partisipasi
masyarakat  dapat meningkatkan efektivitas
pembangunan desa tertinggal. Dengan kata
lain makin tinggi  peran aparatur, dana
bantuan dan partisipasi masyarakat  makin
tinggi efektivitas pembangunan desa
tertinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Dengan demikian efektivitas pembangunan
desa tertinggal ditentukan oleh faktor-faktor
peran aparatur, dana bantuan dan partisipasi
masyarakat.

Efektivitas adalah pengukuran dalam
arti tercapainya sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya. Gibson (1989),
efektivitas adalah pencapaian sasaran yang
telah disepakati bersama; tingkat pencapaian
sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.

Penutup
Setelah mengkaji hasil penelitian

seperti yang dikemukakan, peneliti menarik
kesimpulan bahwa dalam penelitian ini yang
menggunakan metode kuantitatif dengan
pengumpulan data melalui kuesioner,
wawancara, pengamatan langsung dan
dokumentasi. Peneliti menetetapkan 100
responden, data  dianalisis dengan koefisien
korelasi, analisis distribusi frekuensi dan
tabel silang.

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa: 1) Makin tinggi peran aparatur maka
akan semakain efektif pembangunan desa
tertinggal di KabupatenKepulauan Talaud. 2)
Makin besar dana bantuan maka akan
semakin efektif pembangunan Desa
Tertinggal di Kabupaten KepulauanTalaud.
3) Makin tinggi partisipasi masyarakat maka



akan semakin efektif pembangunan desa
tertinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan program pembangunan
desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan
Talaud tidak efektif, hal ini sangat terkait

dengan factor-faktor aparatur pelaksana yang
masih kurang berperan, dana yang tersedia
belum dapat terdapat partisipasi masyarakat
untuk bekerja optimal.
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