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ABSTRACT

ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF BUMDES

KARYA MANDIRI SEJATI

(Case Study in Sidoasri, Candipuro, South Lampung)

By

Tedi Kusuma

The establishment of BUMDes is a way to innovate in rural development,
especially improving the village economy and the welfare of rural communities. In
fact, many village fail to run BUMDes due to lack of ready villages and minimal
potential of the villages. The purpose of this study to know the condition and
governance of BUMDes in the villages of Sidoasri recently formed. The method
used is a qualitative approach the result of study indicate the condition of the
BUMDes in Sidoasri has been running in the accordance with the purpose of
establishing BUMDes and able to help improve the village economy.But there are
still obstacle in the management of BUMDes in some areas such as the type of
business is still limited, limited human resources that manage BUMDes and low
community participation because of their low knowledge.

Keywords: BUMDes, village community empowerment, village economy



ABSTRAK

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES
KARYA MANDIRI SEJATI

(Studi Kasus di Desa Sidoasri Balau Kecamatan Candipuro Kabupaten
Lampung Selatan)

Oleh
Tedi Kusuma

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk melakukan inovasi dalam
pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan
bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan
BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari
desa.Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes di desa
Sidoasri yang belum lama terbentuk.Metode yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Desa Sidoasri
sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu
membantu meningkatkan perekonomian desa.Namun masih terdapat kendala
dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang
dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola
BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya
pengetahuan mereka.

Kata kunci : BUMDes, pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi desa
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah

provinsi. Daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan derah Kota mempunyai

pemerintahan daerah yang diatur denganUndang-Undang. Dalam menjalankan

tugasya, Pemerintah Pusat tentu akan kesulitan untuk mengatur daerah yang

begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah. Oleh karena itu Pemerintah

mengeluarkan kebijakan mengenai Otonomi Daerah dengan memberi kewenangan

pada Pemerintah Daerah untuk membangun, dan  mengembangkan potensi yang

ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah

tersebut (Toriqi2015:1).

Lebih dari 6 Dasawarsa Pemerintah silih berganti ataupun sekedar tambal sulam

kebijakan Nasional tentang Desa. Tapi dari sekian perubahan Undang-Undang

yang ada, terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah) hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah) belum memberikan jaminan pengaturan Desa yang serius

dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian

dan kesejahteraan Desa (Kurniawan, 2015:8).
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Kementerian Dalam Negeri mencatat pada tahun  2013 Indonesia memiliki 72.944

wilayah administrasi desadan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Artinya, total

wilayah administrasi setingkat Desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Dari

jumlah tersebut, masih terdapat 39 ribu Desa tertinggal, kurang lebih 17 ribu Desa

sangat tertinggal, dan 1.100 Desa yang ada di perbatasan minim sentuhan dan

masih terabaikan (FajarSidik 2015:116).

Kurniawan (2015:9) menilai dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014

Tentang Desa akan memberikan paradigm dan konsep baru mengenai kebijakan

tatakelola Desa secara Nasional. Undang-undang Desa ini tidak lagi menempatkan

desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-

undang Desa yang disahkan pada ahir tahun 2013 lalu juga mengembangkan

prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain

dari pada itu, Undang-undang Desa ini mengangkat hak dan kedaualatan desa

yang selama ini terpinggirkan karena didudukan padaposisi sub Nasional. Padahal

Desa pada hakikatnya adalah ideentitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dalam bagian penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa

tujuan Undang-undang No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan danpeng hormatan atas Desa yang sudah ada

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia.

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
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4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,

terbuka, serta bertanggung jawab.

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna

mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatua nsosial

sebagai bagian dari ketahanan Nasional.

8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan

pembangunan Nasional.

9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomer 6 tahun 2014, Daerah memiliki

kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui

adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut

Desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan.

Desa.Menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Desa, Pemerintah

melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan

kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa

harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil
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masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan

dapat membumi dengan masyarakatnya (Zatalini2015:1)

Keberadaan Undang-undang Desa (Pasal 78 ayat (1)). Diharapkan

dapatmenjadikan  penduduk di desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek

utama, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Pembangunan sarana dan prasarana.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal.

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup

besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit

10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara

(APBN) akan mengalir ke Desa. Berdasarkan simulasi anggaran, setiap Desa rata-

rata akan menerima Rp. 800.000.000,00 - 1,4 Milyar (Zatalini2015:3)

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah

tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan AlokasiDana

Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan

dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat

pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.Salah satu alasan rasional mengapa

perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalahkarena desa ditempatkan sebagai basis

desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan denganperspektif yang

menempatkan desa sebagai basis partisipasi, karena desa berhadapan langsung

dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat
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Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat

desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan

masyarakatnya (Toriqi 2015:5).

Melalui Alokasi Dana Desa, Desa berpeluang untuk mengelola pembangunan,

pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara mandiri. Alokasi Dana Desa

adalah dana yang di berikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota.Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujuddari pemenuhan

hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh danberkembang

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatanpembangunan

dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke Desa ini menunjukkan bentuk

keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas

peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya

kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal

pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal (87-

90) pada UU No 6/2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala

ekonomi usaha produktif rakyat desa (Sidiq Fajar 2015:116).

Pelembagaan BUMDes untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi

desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (UU No.32/2004)

dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan
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BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi

segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes diharapkan

dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun

dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah

bagi Pemerinah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan

potensi yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi

masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Sayuti2011:717).

Dengan dibentuknya badan usaha milik desa ini pemerintah desa berharap dapat

meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun dalam proses sosialisasi

program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus BUMDes, perencanaan

program, pembentukan sampai dengan pelaksanaan program tersebut tentu

masyarakat dan pemerintah desa akan menemukan hambatan-hambatan.

BUMDes Karya Mandiri Sejati adalah badan usaha yang dibentuk oleh

masyarakat dan Pemerintah Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten

Lampung Selatan pada 21 Maret 2016. Namun BUMDes Sidoasri ini baru dapat

berjalan pada September 2016, hal ini terkendala oleh beberap amasalah yang

dihadapi oleh pemerintah desa sidoasri. Mulai dari kurangnya minat dan tangapan

dari masyarakat untuk ikut dalam program kegiatan BUMDes tersebut. Selain itu

penetuan jenis usaha juga menjadi kendala dimana banyak persepsi masyarakat

yang berbeda dan saling bertolak belakang.
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Setelah dilakukan musyawarah sebanyak 3 kali, Pemerintah Desa bersama

pengurus BUMDes memilh foto copy dan jasa  lain seperti cetak undangan,

sablon, penjualan alat tulis kantor dan lain-lain sebagai usaha yang akan

dijalankan. Banyak masyarakat yang menyayangkan hal ini, karena jika dilihat

mayoritas masyarakat desa sidoasri merupakan petani yang tidak begitu

membutuhakan usaha semisal foto copy di desa mereka. Banyak dari program

BUMDes ini yang berhasil mencapai tujuanya, namun banyak juga BUMDes di

beberapa daerah yang tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini tentu disebabkan

berbagai macam faktor yang berbeda-beda di setiap daerah.

Misalnya di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen

Kecamatan Kanor dalam Budiono (2015:121). Dijelaskan bahwa penyebab

BUMDes tidak memberikan pemasukan pada Pendapatan Asli Desa dikarenakan

Adanya kepentingan individu terkait dengan pengelolaan potensi ekonomi yang

terjadi di desa Implementasi Badan Usaha Milik Desa di desa tersebut tidak bisa

berjalan dengan semestinya Penguasaan potensi ekonomi yang dilakukan oleh

Kepala Desa yang menjabat, yakni pengelolaan saluran irigasi sawah pertanian.

Benturan kepentingan yang ada antara Kepala Desa yang mengelola secara

individu.

Ini menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga berdampak pada tidak

tercapainya tujuan kebijakan. Penguasaan potensi ekonomi ini berdampak pada

jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes, Pengelola BUMDes mengalami

kesulitan ketika mengusulkan pelebaran jenis usaha pengairan. Akses untuk

pengelolaan tersebut mengalami jalan buntu karena pihak pengelola saluran

irigasi tersebut adalah kepala desa dan juga adanya pihak pengusaha perorangan
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yang masuk kedalam struktur pemerintahan desa. Seiring pergantian kepala desa

yang mengelola potensi.

Lembaga pemerintah desa memegang peran penting dalam implementasi

kebijakan.Pemerintah yang tertutup dikarenakan adanya kepentingan individu

yang cenderung mempersulit pelebaran jenis usaha yang dijalankan oleh

BUMDes ini menjadikan implementasi kebijakan tidak tercapai.

Selain itu dalam penelitian Purnamasari dkk (2016:38-39).berdasarkan hasil

observasi dan wawancara peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam

efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Warung bambu Kecamatan Karawang

Timur Kabupaten Karawang berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif

dan efisien. Hal ini terlihat dari masyarakat desa kekurangan sumber daya

manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan,

masyarakat desa juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan

BUMDes.

Kegiatan penelitian ini untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan

BUMDes yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui apakah dalam proses

tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Oleh kerena itu peneliti mengambil judul Pembentukan BUMDes (Badan Usaha

Milik Desa) KaryaMandiriSejati Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian

Masyarakat.Dengan mengambil lokasi di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab.

Lampung Selatan.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang, maka dapat ditarik suatu rumusan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembentukan BUMDes di Desa Sidoasri?

2. Bagaimana mekanisme pengelolaan BUMDes di Desa Sidoasri?

3. Efektivitas BUMDes KMS di Desa Sidoasri

4. Faktor Penghambat dalam pelaksanan Peogram BUMDes KMS di Desa

Sidoasri

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan BUMDes di Desa Sidoasri

2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan BUMDes di Desa Sidoasri

5. Untuk mengetahui Efektivitas BUMDes KMS di Desa Sidoasri

6. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam pelaksanan Peogram

BUMDes KMS di Desa Sidoasri

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat:

a) Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan

sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang sosiologi
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b. Dapat digunakan sebagai referensi atau penelitian agar terdapat

wacana yang diharapkan berubah menjadi suatu tindakan nyata untuk

mensejahterakan masyarakat

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai

mekanisme pembentukan dan pengelolaan Anggaran Dana Desa

dalam BUMDes, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi

masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi guna

meningkatkan kinerja BUMDes.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional

(2007:4). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar

kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa

dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi

masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang

dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud

dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan

terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan

Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
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Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan

institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).

2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia

dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat

kolektif.

3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan

kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan

menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif

Desa.

Dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5

ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai

dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan

potensi desa” adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama

kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.

3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai

aset penggerak perekonomian masyarakat
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4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat

yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Dalam buku panduan BUMDes Departemen Pendidikan Nasional  (2007:6). BUMDes

merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan

“usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara

lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha

sejenis lainnya.

2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.

3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan,

peternakan, perikanan, dan agrobisnis.

4. Industri dan kerajinan rakyat.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional

(2007:4). Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga

ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui

penyertaan modal (saham atau andil).

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya

lokal (local wisdom).

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi

pasar.
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5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village

policy).

6. Difasilitasi oleh Pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD,

anggota).

B. Pembentukan BUMDes

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk

mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat,

baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan

perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau

proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa,

pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi

masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya

manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja

desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang

berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui

BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha

produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam

menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan

masyarakat.
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Kartasasmita (1997: 23) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan

BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang

sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur

keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang

berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri

sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses

memampukan dan memandirikan masyarakat Konsep pemberdayaan BUMDes yang

dikemukakan disini berpijak pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses

pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersum ber dari,

oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang

kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan

para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya

sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan

bermasyarakatnya sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan

sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam

menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar

lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata kepemerintahan yang

baik (“good governance”), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan - termasuk

perumahan dan permukiman, maupun social (Wahyudin Kessa 2015:12)
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Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3

tahun. Tujuanya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang

harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan

kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan

Dewan Komisaris BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah melakukan proses

rekruitmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang

yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun

pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar

pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik

(Wahyudin Kessa 2015: 14)

Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam

pembentukan BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat

pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah

warga desa.

2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.

3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan

pokok.

4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal,

terutama kekayaan desa.
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5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.

6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga

masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Dalam pembentukan BUMDes diperlkan tahapan-tahapan yang dilakukan secara

patrtisipatif. Tujuannya pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha

ekonomi Desa dan demokratisasi Desa. Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Sosialisasi Tentang BUMDes.

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah

Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)6 baik secara

langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang

berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di

kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi,

Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini

bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang

apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa

dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD

melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa

BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.
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2. Pelaksanaan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah

antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal,

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh

Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ni membahas mengenai hal –hal sebagai

berikut:

a. potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan

usaha/bisnis.

b. mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar

Desa.

c. menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis

usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM)

maupun tidak berbadan hokum

d. penentuan pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan

kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur

organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan

nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian

BUMDes.

e. merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

AD/ART dibahas dalam MusyDes dan hasil naskah AD/ART itu

ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat

(5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDes merupakan
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norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART

tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat

Desa tetap mendasari substansi AD/ART.

3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar

oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang

Susunan Kepengurusan BUM Desa.

C. Pembantukan BUMDes Dalam Perspektif Pembardayaan Masyarakat

Desa

Pada dasarnya pembardayaan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam

sebuah proses pembangunan yang manekankan pada pemberian kekuatan,

kemampuan dan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut dalam proses

pembangunan tersebut. Setidaknya ada dua sasaran dari pemberdayaan yang dapai

dicapai yaitu (1) Terlepasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan ketergantungan

dan keterbelakangan, (2) semakin kuatnya posisi mereka baik dalam stuktur sosial,

ekonomi dan  kekuasaan (Chabib Sholeh 2014:105).

Ketidakpercayaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa

Indonesia, pemerintah tidak percaya kepada kemampuan rakyatnya sehingga terjadi

monopoli kekuasaan. Untuk itu membangun kembali kepercayaan antara masyarakat

dan pemerintah sangatlah penting untuk dilakukan dalam upaya untuk mempercepat

pembangunan. Melihat hal ini Pemerintah sadar bahwa pendekatan paling rasional
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untuk dipergunakan adalah pembangunan partisipatif dan bukan pembangunan yang

mengedepankan pendekatan mobilisasi (Chabib Sholeh 2014:16).

Pembangunan yang mengedepankan partisipasi berarti pembangunan yang

memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut meremcanakan, melaksanakan,

mengawasi dan mempertanggung-jawabkan. Dalam hal ini msyarakat tidak

dipandang sebagai objek, melainkan mereka dipandang sebagai subjek pembangunan.

Melalui pendekatan pembangunan partisipatif ini akuntabilitas, responsbilitas dan

transparansi akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah yang

berazaskan pemberdayaan dan desentralisasi.  Dengan program BUMDes ini

pemerintah memiliki semangat untuk kembali meembangum kembali keparcayaan

dengan masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat desa

yang mandiri secara ekonomi.

Selama ini masyarakat hanya menjadi objek pada pembangunan, hal ini akan

berpengaruh pada mental dan prilaku mereka yang cenderung bergantung pada

pemerintah. Oleh karena itu pembinaan masyarakat desa sebelum pengikut sertaan

mereka dalam pembentukan BUMDes diperlukan agar tujuan dari program tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut Chabib Sholeh (2014 :96-97) mengemukakan kegiatan

pokok dalam proses pemberdayaan diantaranya yaitu :
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1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk menyadarkan masyarakat

tentang keberdayaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat maupun

sebagai bagian dari lingkungan fisik dan social ekonomi, budaya dan politik.

Proses penyadaran dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan

maupun penyuluhan.

2. Tahap Penunjukan Adanya Masalah

Orang yang tidak sadar, atau tidak mengerti ia tidak akan tahu apa yang terjadi

disekelilingnya. Ia tidak memahami apa yang sebenarnya mereka hadapi dan juga

tidak memahami bagaimana memecahkan masalah tersebut. Tahap penunjukan

adanya masalah pada dasarnya merupakan suatu tahapan untuk memberikan

pengertian kepada masyarakat bahwa didepanya telah terjadi gap antara kondisi

yang diharapkan dengan kondisi yang ada sekarang. Dalam tahapan ini mereka

diberikan pemahaman tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab taerjadinya

masalah baik berkenaan dengan kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

sarana dan prasarana, kelembagaan dan aksesbilitas. Termasuk juga proses

mengidentifikasi atas kekuatan dan kelemahan dan mengidentifikasi peluang dan

ancaman yang akan dihadapi masyarakat.

3. Tahap Membantu Pemecahan Masalah

Pada dasarnya pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

pemberdaya agar mereka yang menjadi sasaran pemberdayaan dapat memecahkan

masalah mereka sendiri. Pemberdaya hanya membantu masyarakat dalam
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menganalisa kemampuan dan kelemahan mereka, menganalisa peluang dan

tantangan/resiko yang dihadapi agar masyarakat mampu merumuskan berbagai

alternatif pemecahan masalah serta mampu memilih alternatif yang tepat untuk

memecahkan masalah.

4. Tahap Menunjukan Akan Pentingnya Perubahan

Tahap menunjukan pentingnya perubahan mengisyaratkan bahwa perubahan

mesti dilakukan secara terencana yakni berkenaan dengan apa yang mesti dirubah,

kapan perubahan itu harus dilakukan, alasan megapa harus dirubah, bagaimana

perubahan itu dilakukan, serta kondisi seperti apa yang diinginkan dengan adanya

perubahan tersebut.

5. Tahap Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dan

kepercayaan yang lebih luas kepada kelompok sasaran yang diberdayakan untuk

menyampaikan gagasan atau ide kreatif yang mereka pilih baik berkaitan dengan

aksesbilitas informasi dan permodalan. Keterlibatan yang lbih luas dalam

melaksanakan partisipasi utuk memenuhi kebutuhan dalam keseluruhan proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggung-jawaban

dalam proses penguatan kapasitas lokal.

Sayuti (2011:719) berpendapat bahwa masyarakat desa perlu dintervensi melalui

pembelajaran pemberdayaan. Model pembelajaran untuk pemberdayaan masyarakat

itu komponen-kompoen diantaranya yaitu:
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1. Penyadaran, penyadaran yang dimaksud disini merupakan kegiatan

pemberian informasi dasar mengenai deskripsi BUMDes beserta visi dan

misi pembentukan BUMDes. Dengan memahami hal tersebut diharapkan

dapat menumbuhkan motivasi dalam diri masyarakaat akan pentinnya

pembentukan desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Perencanaan, merupakan bentuk persiapan masyarakat untuk pendirian

BUMDes seperti nama dan wilayah kerja, penemtuan bidang usaha yang

akan digeluti, sampai pemilihan kepengurusan BUMDes.

3. Pengorganisasian bertujuan untuk memastikan BUMDes berjalan dengan

baik sesuai dengan visi misi yang telah disepakati

4. Penilaian ini dilakukan untuk bahan evaluasi bagi BUMDes agar menjadi

lebih baik kedepannya.

D. Prinsip Dalam Pengelolaan BUMDes

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional

(2007:13). Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau

diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah

desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam)

prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu

melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup

usahanya
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2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia

secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat

mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat

umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah

dan terbuka.

5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan

secara teknis maupun administratif.

6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh

masyarakat dalam wadah BUMDes.

(Chabib Sholeh 2014: 83-84) Selain azas pemberdayaan dan desentralisasi,

pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilalukan berdasarkan:

1. Azas Kesukarelaan , maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan

pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya

paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan

untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.

2. Azas Kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang

berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak

ada yan ditiggikan dan tidak ada yang direndahkan.
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3. Azas musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk

mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaa

pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk

mencapai mufakat.

4. Azas keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan

BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan,

dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama

lain.

E. Kemandirian masyarakat Desa

Dalam Borni Kurniawan (2014 : 17), terdapat beberapa pengertian dan ciri

kemandirian masyarakat diantaranya yaitu:

a) Masyarakat Desa mandiri adalah yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri

dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada

bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang.

b) Masyarakat Desa mandiri adalah masyarakat yang memiliki kerjasama yang

baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, memiliki kemampuan

keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang

tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan

menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan

pembangunan desanya.
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c) Masyarakat Desa mandiri adalah desa mampu mengatur dan membangun

desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan

masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Menurut Zulkifli (2010:1) kemandirian masyarakat dapat dikategorikan dalam

beberapa bentuk diantaranya yaitu:

1. Kemandirian material/ ekonomi, hal ini menyangkut kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Kemandirian intelektual, hal ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat

untuk memecahkan masalah yan sdang mereka hadapi.

3. Kemandirian berorganisasi, yakni kemampuan otonom masyarakat untuk

membina diri mereka sendiri dalam bentuk pengelolaan tindakan kolektif

yang membawa pada perubahan kehidupaan mereka.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan

penelitian, termasuk alat-alat apa yang diperlukan untuk mengukur maupun

mengumpulkan data serta bagaimana melakukan penelitian di lapangan (Nasir,

1998:5). Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Nawawi (1994:208) berpendapat bahwa objek dari penelitian

kualitatif adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu

diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau

secara naturalistik (natural setting).

Sujarweni (2014:19) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mehasilkan

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan

prosedur –prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Penelitian secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan

masyarakat, sejarah, tingkah laku  fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan

lain-lain.

Sujarweni (2014:19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu

pprosedur penelitian yang meghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan
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prilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif mampu menghasilkan

uraian yang mendalam tentang masalah yang dikaji dari sudut pandang yang utuh,

komprehensif dan holistik.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala

sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas

tentang fenomena atau gejala soaial. Dalam proses penelitian kualitatif, data yang

didapatkan catatan berisikan tentang perilaku dan keadaan individu secara

keseluruhan. Penelitian kualitatif menunjukkan pada prosedur riset yang

menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang atau tingkah laku

masyarakat dalam

Karena pendapat tersebut di atas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis

untuk memaparkan analisis dibentuknya BUMDes di desa Sidoasri dalam upaya

memandirikan masyarakat. maka penulis menggunakan tipe kualitatif sebagai tipe

penelitian pada penelitian ini. Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif,

penulis berusaha mengetahui secara mendetail menggambarkan tentang

mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUMDes oleh masyarakat desa

Sidoasri.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten

Lampung Selatan. Adapun yang menjadi alasan untuk memilih lokasi ini karena

judul skripsi yang dipilih peneliti yakni Pembentukan Badan Usaha Miik Desa

(BUMDes) Karya Mandiri Sejati Desa Sidoasri, dan di lokasi tersebut  terdapat

banyak informan yang memenuhi karakteristik untuk dapat dijadikan narasumber
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agar peneliti mendapat informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi penelitian

yang di lakukan.

C. Fokus Penelitian

Menurut Lexy J Meleong (2010:97), fokus penelitian dimaksudkan untuk

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak

relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang

dikumpulkan. Fokus penelitian memberikan batasan-batasan hal yang diteliti dan

berfungsi memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses

pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian.

Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan

perkembangan masalah penelitian di lapangan.

Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti

pola pikir empirical induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini

ditentukan hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang

sebenarnya. Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab

Lampung Selatan, penelitian ini berfokus pada pembentukan BUMDes di desa

Sidoasri

Fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembentukan BUMDes di Desa Sidoasri

2. Bagaimana mekanisme Pengelolaan BUMDes

3. Bagaimana manajement keuangan dan pembagian laba BUMDes
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4. Apa saja Faktor Pendorong dan penghambat berjalannya dan

berkembangnya BUMDes di Desa Sidoasri

5. Efektifitas program BUMDes bagi masyarakat.

D. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Faisal (1999:20), agar diperoleh

informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang perlu

dipertimbangkan antara lain:

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktifitas yang

menjadi sasaran atau perhatian penelitian.

2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan

kesempatan untuk dimintai keterangan.

4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan

yang mengetahui kejadian tersebut.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive

sampling dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria

yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun

kriteria dari informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Warga Desa Sidoasri yang memiliki informasi mengenai BUMDes Karya

Mandiri Sejati Desa Sidoasri.

2. Anggota BUMDes yang berkecimpung dalam kegiatan BUMDes Karya

Mandiri Sejati Desa Sidoasri.
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3. Pemerintah Desa Sidoasri yang banyak memiliki informasi mengenai

BUMDes Karya Mandiri Sejati Desa Sidoasri.

Dari penelitian ini, informan terdiri dari delapan orang yang dirasa peneliti sesuai

dengan kriteria diatas, dan bisa memberikan informasi yang cukup kepada peneliti

mengenai BUMDes Karya Mandiri Sejati Desa Sidoasri. Berikut ini rincian profil

masing-masing dari delapan informan yang telah dipilih:

Tabel 3.1. Profil Informan

No
Nama

Informan
Pendidikan Pekerjaan

Jenis
Kelamin

Keterangan

1
SH Tamat S1 Kepala Desa Laki-laki

Komisaris
BUMDes

2
NR

Tamat
SMA

SekDes Laki-laki Pemerintah Desa

3
SP

Tamat
SMA

Karyawan
Swasta

Laki-laki Ketua BUMDes

4
YS

Tamat
SMA

Mahasiswa Laki-laki
Sekertaris
BUMDes

5
FT

Tamat
SMA

Mahasiswa Perempuan
Anggota
BUMDes

6
US

Tamat
SMA

Mahasiswa Perempuan
Bendahara
BUMDes

7 SW Tamat S1 Guru Honor Laki-laki Masyarakat
8 MR Tamat S2 Kepala Sekolah Laki-laki Masyarakat

Sumber : Data Olahan 2017

Selain dari delapan Informan diatas Peneliti juga memasukan pendapat dari

berbagai sumber yang dianggap mmengetahui realitas dilapangan guna

memperkaya dan memperdalam pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan beberapa

teknik, antara lain:

1. Wawancara Mendalam

Sujarweni (2014:31) wawancara mendalam adalah proses memperoleh

penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya

jawab dengan bertatap muka maupun dengan tidak bertatap muka (melalui

media telekomunikasi) antara orang yang mewawancara dengan orang yang

diwawancarai. Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi

secara mendalam tantang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam

penelitian.

Dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam peneliti bisa

mendapatkan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dan

menganalisis data selanjutnya. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan

pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti. Hal ini dimaksudkan agar

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, dan juga mendalam.

2. Studi Dokumentasi

Sujarweni (2014:33). Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan

data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bisa dalam

bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan

sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dalam bentuk

visual atau foto yang berhubungan dengan penelitian.
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Penelitian ini mengumpulkan arsip milik pemerintah Desa Sidoasri yang

berhubungan dengan Pembentukan BUMDes Karya Mandiri Sejati. Seperti

SK pembentukan BUMDes, Peraturan Desa mengenai pembentukan

BUMDes, Serta contoh Laporan Keuangan BUMDes. Selain itu, peneliti

juga mendokumentasikan beberapa foto tempat dan kegiatan usaha dalam

BUMDes Karya Mandiri Sejati Desa Sidoasri.

F. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek atau subjek yang

diteliti. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan secara langsung oleh

peneliti berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan masyarakat Desa

Sidoasri yang telah dipilih menjadi Informan. Selain itu data primer dalam

penelitian ini didapat dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh

peneliti mengenai BUMDes ini, hal ini dikarenakan peneliti merupakan

salah satu warga Desa Sidoasri yang sekaligus merupakan anggota aktif dari

BUMDes Desa Sidoasri.

2. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data

sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintah desa mengenai

BUMDes, catatan peneliti dilapangan, foto-foto kegiatan perencanaan,

pembentukan, serta pengelolaan BUMDes di Desa Sidoasri .
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G. Teknik Analisa Data

Nawawi (1994:189) mengemukakan bahwa tujuan analisa data adalah untuk

menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan

kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Tujuan analisis

data kualitatif adalah untuk mengungkapkan:

1. Data apa yang masih perlu dicari.

2. Hipotesis apa yang perlu diuji.

3. Pertanyaan apa yang perlu dijawab.

4. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru.

5. Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Dari definisi yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

analisis data adalah suatu usaha untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta

menafsirkan hasil penelitian agar mendapatkan informasi baru serta tidak terjadi

kesalahan. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data menurut Usman dan

Purnomo Setiyadi (1996:85-89), dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang

peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang

banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara

atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti

(Iskandar, 2010:223). Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang

bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-angka jangan dipisahkan dari kata-

katanya secara kontekstual, sehingga tidak mengurangi maknanya. Setelah
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data atau laporan terkumpul dan semakin banyak, maka data tersebut perlu

direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus

penelitian.

2. Display Data atau Penyajian Data

Penyajian data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar

kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan

berbentuk teks neratif (Iskandar, 2010:223). Data yang semakin bertumpuk-

tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh

sebab itu diperlukan display data. Display data menyajikan data dalam

bentuk matrix, network, chart atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian

peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan

display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang

untuk menerima masukan dan penarikan kesimpulan masih dapat diuji

kembali dengan data di lapanagan, dengan cara mereflesikan kembali,

peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga

kebenaran ilmiah dapat tercapai (Iskandar, 2010:223-224). Penarikan

kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa

tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada

telah diuji validasinya.



IV. GAMBARAN WILAYAH

A. Letak Geografis

1. Geogafis

a. Batas Wilayah Desa

Desa Sidoasri terletak di sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan Candipuro, jarak

desa Sidoasri  ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 5 km dan ke Ibu Kota

Kabupaten sekitar 30 km, batas-batasnya adalah:

1) Sebelah Utara : Desa Cintamulya dan Desa Sinar Palembang

2) Sebelah Timur : Desa Titiwangi dan Desa Waygelam

3) Sebelah Selatan : Desa Sidodadi

4) Sebelah Barat : Desa Sidomulyo dan Rantau Minyak

a. Luas Wilayah

1) Pemukiman : 194 Ha

2) Sawah : 385 Ha

3) Perkebunan : 73,20 Ha

4) Perkantoran : 80 m2

5) Sekolah : 5 Ha

6) Jalan : 15,55 Ha
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b. Orbitrasi

1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 5 Km

2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit

3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 30 Km

4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 30 Menit

B. Keadaan Penduduk (Demografi)

Kondisi demografis suatu wilayah memiliki keterkaitan erat dengan beberapa

unsur kependudukan, antara lain jumlah penduduk dan komposisi

penduduknya. Pemahaman kondisi demografis di suatu wilayah pada waktu

tertentu dapat bermanfaat dalam penentuan kebijakan pembangunan bagi

pemerintah setempat. Kependudukan di desa Sidoasri terdiri dari keadaan

penduduk menurut jenis kelamin, keadaan penduduk menurut tingkat

pendidikan, keadaan penduduk menurut mata pencaharian, keadaan penduduk

menurut agama, keadaan penduduk menurut suku. Keadaan penduduk di desa

Sidoasri akan dirinci sebagai berikut:

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di desa Sisoasri lebih di dominasi oleh jenis kelamin

laki-laki dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.

Hal ini dapat dilihat dari rincian berikut:

1) Kepala keluarga : 1.168 KK

2) Laki-laki : 2.257 Jiwa

3) Perempuan : 2. 154 Jiwa

4) Jumlah Jiwa : 4.411 Jiwa
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Dari rincian di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis

kelamin laki-laki adalah 2.257 jiwa dan jumlah yang berjenis kelamin

perempuan adalah 2.154 jiwa.

2. Keadaan Penduduk Menurut Usia

Berikut ini tabel penduduk Desa Sidoasri berdasarkan Usia

Tabel 4.1 Penduduk Desa Sidoasri Berdasarkan Usia

Usia Jumlah
0-5 Tahun 533 orang
6-15 Tahun 1255 orang
16-25 Tahun 457 orang
26-35 Tahun 452 orang
36-45 Tahun 441 orang
46-55 Tahun 426 orang
56-65 Tahun 419 orang
66-75 Tahun 425 orang
>75 Tahun 25 orang
Sumber: Data Desa Sisoasri (2015)

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat struktur masyarakat Desa Sidoasri

berdasarkan usia, usia paling banyak yakni 6-15 tahun dengan jumlah

1255 orang.

3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur yang penting bagi sumberdaya manusia

yang berkualitas. Kemajuan dibidang pendidikan dalam jangka waktu

tertentu akan dapat meningkatkan mutu tenaga kerja dan penyediaan

kesempatan kerja yang sesuai dengan kualitas atau tingkat

pendidikannya.

Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat memberikan gambaran

umum mengenai tingkat pendidikan masyarakat serta dapat
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menggambarkan tingkat kemajuan di wilayah tersebut. Keadaan

penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sidoasri

Tingkat Pendidikan Jumlah
Tidak/Belum sekolah 141 orang
Belum Tamat SD 360 orang
Tidak Tamat SD -
Tamat SD 429 orang
Tamat SLTP 535 orang
Tamat SLTA 536 orang
Akademi (D1-D3) 53 orang
Sarjana (S1, S2, S3) 28 orang

Sumber: Data Desa Sisoasri (2015)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase terbesar penduduk di

desa Sidoasri adalah lulusan SLTA yaitu berjumlah 536 jiwa,

sedangkan lulusan dengan jumlah terkecil adalah sarjana yaitu

berjumlah 28 jiwa.

4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktivitas ekonomi manusia untuk

mempertahankan hidupnya dan memperoleh taraf hidup yang lebih

layak dan sesuai dengan keadaan penduduk dan geografis daerahnya.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian merupakan salah satu

indikator yang dapat menggambarkan perekonomian suatu daerah.

Melalui data komposisi penduduk menurut  mata pencaharian kita dapat

mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat

pada suatu daerah. Penduduk di desa Sidoasri mata pencahariannya

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, petani sendiri,

wiraswasta, pedagang, buruh tani, bidan, sopir, tukang ojek.
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Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidoasri

Mata Pencaharian Jumlah
PNS 22 orang
Bidan 4 orang
Buruh Tani 251 orang
Petani Sendiri 975 orang
Karyawan perusahaan pemerintah 12 orang
Karyawan Perusahaan swasta 47orang
Sopir 36 orang
Montir 15 orang
Belum Bekerja 69 orang
Lain-lain 1.256 orang
Sumber: data desa Sidoasri (2015)

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas pencaharian

penduduk Desa Sidoasri adalah petani sendiri yaitu 975 orang dan

jumlah terkecil adalah penduduk yang bermata pencaharian sebagai

bidan yaitu sebanyak 4 orang.

Masyarakat Desa Sidoasri mayoritas merupakan petani dan buruh tani

yang mengandalkan lahan pertanian sebagai penopang kebutuhan hidup

sehari-hari. Para petani di Desa Sidoasri dapat melakukan kegiatan

tanam paling banyak hanya dua kali dalam satu tahun. Hal ini berarti

masyarakat Desa Sidoasri mendapatkan penghasilanya hanya dua kali

dalam satu tahun. Ini yang membuat daya beli masyarakat Desa

Sidoasri masih dibilang rendah, banyak usaha yang coba di jalankan di

Desa ini dan hanya bertahan sesaat saja dikarenakan sepi pembeli.

5. Keadaan penduduk menurut agama

Berikut ini tabel penduduk Desa Sidoasri berdasrkan Agama yang

dianut:
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Tabel 4.4 penduduk Desa Sidoasri berdasarkan Agama

Agama Jumlah
Islam 4223 orang
Kristen 103 orang
Khatolik 78 orang
Hindu 3 orang
Budha 1 orang
Khonghucu -
Kepercataan Kepada Tuhan YME 5 orang
Lainya -
Sumber: Data Desa Sisoasri (2015)

Dilihat dari jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat

diketahui bahwa masyarakat Desa Sidoasri ada yang beragama Islam

sebanyak 4223 orang, Kristen sebanyak 103 orang, Katolik sebanyak 78

orang dan hindu 3 orang

6. Keadaan Penduduk Menrut Suku

Mayoritas penduduk Desa Sidoasri bersuku jawa dengan populasi

sebanyak 3777. Keadaan penduduk Desa Sidoasri menurut suku dapat

dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5 penduduk Desa Sidoasri berdasarkan suku

Usia Laki laki
Batak 1 orang
Betawi 1 orang
Sunda 246 orang
Jawa 3777 orang
Madura 53 orang
Bali 3 orang
Palembang 30 orang
Lampung 100 orang
Sumber: Data Desa Sisoasri (2015)



VI. KESIMPULAN DAN DARAN

A. Kesimpulan

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan Pendapatan Asli Desa

(PAD), meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan

sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan

untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada uraiaan bab – bab

sebelum nya, mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes Karya Mandiri

Sejati Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, maka

diperolehlah kesimpulan dari indikator – indakot peneliti gunakan untuk melihat

bagaimana mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUMDes Karya Mandiri

Sejati Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sebagai

berikut :

1. Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya

Mandiri Sejati yang ada di desa Sidoasri ini sudah sesuai dengan

mekanisme pembentukan BUMDes dimulai dari sosialisasi kepada

masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa dan membuat peraturan

desa yang ada dimulai dari dasar hukum yang melandasi, anggaran dasar

maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya.
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Namun kurangnya perencaan usaha, lokasi dan penetuan pasar membuat

BUMDes KMS ini kurang berjalan dengan baik sesuai dengan harapan

dibentuknya BUMDes.

2. Bentuk usaha dan pengembangan-nya, bentuk usaha yang ada di Badan

Usaha Milik Desa adalah percetakan. BUMDes KMS memiliki 8 anggota

dan memiliki struktur kepengurusan yang jelas.

3. BUMDes KMS Desa Sidoasri belum optimal dalam menejemen

pengelolaan usaha sehingga belum bisa memberikan manfaat yang

signifikan bagi anggota, pemerintah desa maupun masyarakat,

 Untuk para anggotanya BUMDes KMS Desa Sidoasri belum bisa

memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya, dari delapan

anggota resmi, hanya 2 anggota yang mendapatkan gaji dari BUMDes,

dan gaji yang diterima karyawan masih terlalu kecil untuk membantu

meningkatkan taraf ekonomi mereka

 Untuk Pemerintah Desa sendiri BUMDes dirasa belum optimal,

BUMDes memang sudah memberikan tambahan kas bagi desa, namun

sedikitnya jumlah kas yang masuk yang diakibatkan oleh rendahnya

omzet BUMDes,

4. Permasalahan yang dialami BUMDes KMS Desa Sidoasri Adalah

susahnya pengembangan usaha yang dijalankan. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya :

 Ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah

 Daya Beli Masayarakat Yang Rendah

 Adanya Daya Tarik Urbanisasi
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 Sulitnya Mendapatkan Modal Tambahan Dari Pihak Ketiga

 SDM Yang Kurang Dalam Bidang Usaha Percetakan

 Jenis Usaha dan Lokasi Usaha Yang Kurang Strategis

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas terkait pembentukan,

pengelolaan, efektivitas dan kendala dalam BUMDes KMS Desa Sidoasri, saran

yang dapat diberikan di tiap aspek antara lain:

1. Perlunya pelatihan keterampilan / diklat tentang manajemen BUMDes

kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes

sehingga usahanya makin berkembang. Selain itu, sosialisasi terhadap

masyarakat juga diperlukan agar mereka mengetahui pentingnya

partisipasi dalam program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan

perekonomian desa.

2. Masyarakat dan pemerintah Desa harus bekerja sama dalam kegiatan

monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes, sehingga pemerintah

dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta menyiapkan solusi

untuk mengatasi masalah dalam proses pelaksaan usaha BUMDes ini

sehingga BUMDes KMS dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan

pembentukanya, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan desa

Sidoasri.

3. BUMDes KMS Desa Sidoasri harus mengajukan bantuan modal kepada

pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah saja.

Sehingga BUMDes bisa semakin berkembang dengan cepat.
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