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MOTTO

Artinya :’’ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri (QS. Al-Ra’d’[13]:11)1’’
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis usaha yang dikelolaa,
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Teluk Pandan Rambahan
Kabupaten Tebo serta permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya
BUMDes. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data berupa dengan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Teluk
Pandan Rambahan yaitu: BUMDes Brokering & Serving, BUMDes Tranding.
Solusi untuk mengatasi usaha BUMDes yang tidak berkembang dimasyarakat
harus memiliki ide kreatif lainnya yang bisa di kembangkan di Desa Teluk Pandan
Rambahan. Adapun dampak positif yaitu meningkatkan perekonomian,
kesejahteraan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dampak negatifnya
kadang merasakan rugi karena banyaknya persaingan dalam hal berjualan.
Peranan BUMDes sangat bermanfaat karena masyarakat sudah banyak produk
yang dijual dan masyarakat jadi mempunyai pekerjaan dan mengurangi angka
pengangguran. Kemudian Peranan perangkat Desa itu juga penting bagi
keberadaan kegiatan BUMDes Desa Teluk Pandan Rambahan. Dalam penyaluran
waktu, tenaga dan pemikiran sehingga membuat kegiatan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
Kata Kunci: Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa.
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ABSTRACT

This study aims to determine the types of businesses managed, the
management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Teluk Pandan
Rambahan, Tebo Regency, and the problems that have resulted in the failure of
BUMDes. The research approach used in this research is descriptive qualitative
research methods. Collecting data in the form of observation, interviews and
documentation. From the results of this study it can be concluded that the
businesses managed by Village-Owned Enterprises in Teluk Pandan Rambahan
Village are: BUMDes Brokering & Serving, BUMDes Tranding. Solutions to
overcome BUMDes businesses that do not develop in the community must have
other creative ideas that can be developed in Teluk Pandan Rambahan Village.
The positive impact is increasing the economy, welfare and improving public
health. The negative impact is sometimes feeling a loss due to a lot of competition
in terms of selling. The role of BUMDes is very useful because the community has
sold many products and the community has a job and reduces unemployment.
Then the role of village officials is also important for the existence of BUMDes
activities in Teluk Pandan Rambahan. In channeling time, energy and thoughts so
as to make activities according to community needs.
Keywords: Management, Village Owned Enterprises.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiiki peran
penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan
apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat
dari kemajuan sebuah Desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan
yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi
dinamik pedesaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 menjadi awal dari sebuah Desa untuk menentukan peran dan
kewenangannya. Harapannya pemerintahan Desa dapat memabangun
perekonomian masyarakat Desa menju desa yang mandiri.2
Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan
secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU
No 6/2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah
diberikannya alokasi dana Desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta Rp1,4
miliar per Desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi,
dan APBD kabupaten/ kota. 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.

2

Triyanto “Anlisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian
Desa” Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 7 No. 2. Hal.56
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2

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. Harus disadari, posisi desa sangat strategis
untuk membangun sebuah negara. Sebab, Desa menjadi ujung tombak
identifikasi masalah. kebutuhan masyarakat di level akar rumput sampai
perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat di tingkat Desa.
Masalahnya adalah 60 persen penduduk Indonesia hidup di Desa dan fakta
menunjukkan bahwa angka putus sekolah paling tinggi ada di Desa.
Demikian pula masalah kesehatan, seperti balita dengan gizi buruk dan
risiko kematian pada ibu melahirkan, terdapat paling banyak di Desa.
Diperparah lagi dengan kondisi ketertinggalan perekonomian Desa yang
memicu meningkatnya jumlah angka kemiskinan negara.3
Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah
pedesaan adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro Desa, dan salah satu
lembaga mikro diwilayah pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh
masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian
Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa melalui pengembangan
usaha
3

ekonomi.

Pembentukan

BUMDes

dimaksudkan

guna

Sidik, “Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa,” Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta hal. 116.

3

mendorong/menampung

seluruh

kegiatan

peningkatan

pendapatan

masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat.
Pengelolaan unit-unit usaha dibawah BUMDes merupakan pengelolaan
yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.4
Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010. BUMDes dibentuk
berdasarkan musyawarah masyarakat Desa dan disahkan dengan Peraturan
Desa (Perdes), dimasing-masing desa hanya dapat didirikan satu unit
BUMDes dan pendiriannya harus berdasarkan kemampuan dan potensi
yang dimiliki oleh masing-masing Desa.
Perekembangan perekonomian di Indonesia yang sulit diprediksi
dan tuntutan akan kesejahteraan diseluruh lapisan masyarakat masih
menjadi agenda dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah
yang dapat menjangkau kelompok sasaran masyarakat yang hendak
disejahterakan. Salah satunya dengan cara membentuk badan usaha yaitu
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tetapi dalam perjalanan BUMDes
terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan seperti komunikasi,
pemberdayaan masyarakat lokal, kapasitas manajerial, infrastruktur,
transfaransi dan akuntabilitas laporan keuangan.5

4

Garnies Lellyana Sagita, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten), Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas
Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017
5
Irfan Nursetiawan, Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes,
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisip Universitas Galuh, hlm. 78-79
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Kegiatan operasional BUMDes sering juga menghadapi kendalakendala, seperti permasalahan dalam hal permodalan, sistem manajemen
yang belum bagus dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.
Permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh BUMDes adalah kualitas
kinerja sumber daya masusia yang masih rendah. Kinerja karyawan akan
sangat mempengaruhi kinerja BUMDes, tinggi rendahnya tingkat kinerja
karyawan dan pengelola lembaga akan berpengaruh terhadap kinerja
lembaga. Rendahnya kinerja pengelola dapat dilihat dari belum optimalnya
pengelola BUMDes untuk menyelesaikan pekerjaan, bekerja belum sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan rendahnya
prestasi kerja, masih rendahnya tingkat disiplin kerja. Kinerja merupakan
hasil kerja atau prestasi kerja dan bagaimana proses suatu pekerjaan
berlangsung. Pentingnya kinerja karyawan dalam hal ini pengelola
BUMDes terhadap peningkatan kinerja BUMDes menyebabkan perlunya
usaha-usaha untuk meningkatkan kinerja pengelola BUMDes. Banyak
faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan
kinerja karyawan atau pengelola dapat dilihat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kinerja karyawan maupun kinerja pengelola. bahwa
kompensasi dalam bentuk gaji menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja karyawan, berarti dengan pemberian kompensasi yang
adil terhadap karyawan akan menyebabkan karyawan meningkatkan
kinerjanya. Gaji merupakan suatu imbalan atau pendapatan yang diterima
oleh seseorang baik berupa uang atau barang secara langsung maupun

5

tidak langsung yang diterima secara periodik sebagai akibat dari pekerjaan
yang telah dilakukan.
Faktor berikutnya adalah pengalaman kerja, yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap kinerja. Pengalaman kerja merupakan suatu
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki seseorang sebagai akibat dari
pekerjaan yang pernah dilakukan oleh seseorang pada suatu periode
terdahulu. Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang
adalah motivasi kerja. tingkat motivasi kerja berpengaruh positif dan
signifikat terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan keinginan
untuk melakukan usaha yang lebih tinggi dari periode sebelumnya untuk
mencapai hasil yang lebih maksimal.
Faktor lainnya yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja
seseorang adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja
seseorang atau karyawan. Pengertian untuk gaya kepemimpinan adalah
pola khas yang dipilih oleh seorang pemimpin pada saat berhadapan
dengan staf atau bawahannya agar bersedia untuk melakukan suatu
pekerjaan. Sementara untuk faktor pendidikan juga merupakan salah satu
faktor yang mendukung tingkat kinerja karyawan. Teori Human Capital
menyebutkan investasi dalam hal pendidikan akan dapat meningkatkan
produktivitas yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan
seseorang. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan
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pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat Bangsa dan
Negara Karakteristik biografi terutama umur dianggap mempengaruhi
kinerja seorang karyawan, ini disebabkan karena semakin tua umur
seorang pekerja biasanya memiliki sikap yang kurang luwes, memiliki
pemikiran yang kurang bisa menerima kemajuankemajuan, semakin
menurunnya tingkat keterampilan, kecekatan dan kecepatan dalam
menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini berarti umur memiliki hubungan
yang terbalik dengan tingkat kinerja seorang pekerja. Umur atau usia
didefinisikan sebagai lamanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan
waktu

dipandang

dari

segi

kronologik,

individu

normal

yang

memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama.
Faktor berikutnya yang dianggap mempengaruhi tingkat kinerja
seorang pekerja adalah lingkungan kerja terutama lingkungan kerja fisik.
Dimana lingkungan kerja fisik yang nyaman dengan didukung sarana dan
prasara yang memadai akan meningkatkan semangat dan prestasi kerja
seseorang. lingkungan kerja seperti suasana tempat bekerja yang
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menyenangkan, hubungan rekan kerja yang harmonis serta tersedianya
fasilitas kerja yang baik berpengaruh terhadap kinerja pegawai.6
Tabel 1.1 Berikut Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo
NO

JENIS USAHA

1.

Toko Tani

2.

Gas LPG

3.

Sembako

Berdasarkan tabel diatas dapat dieketahui bahwa usaha-usaha yang
dikelola BUMDes Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo
terdapat 3 jenis usaha yaitu : Toko tani, Gas LPG dan sembako.
BUMDes jayo bersamo yang ada di Desa Teluk Pandan
Rambahan Kabupaten Tebo terdapat beberapa usaha yang dikelola yaitu
terdiri dari : Simpan Pinjam, Penyewaan barang, toko sembako, pertamini
dan toko tani. Tetapi dari sekian banyak usaha yang dijalankan tidak ada
yang maju satupun dan bahkan usaha tersebut sudah mati setelah berjalan.
BUMDes didirikan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan
pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan
pendapat masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
Adapapun tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa,

6

Swandari, Setiawina, dan Marhaeni, “Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja
Karyawan Bumdes di Kabupaten Jembrana,” hal. 1366-1370.
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mengoptimalkan aset desa agara bermanfaat dalam pengelolaan potensi
ekonomi desa.
Selain alasan diatas peneliti juga tertarik melakukan penelitian ini
dikarenkan di dukung beberapa literatur terdahulu seperti penelitian yang
dilakukan oleh Moh. Imamuddin dalam penelitiannya yang berjudul
“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDEsa) Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan”. Hasil Penelitian menunjukakan bahwa masih
banyak program yang harus dikembangkan, karena hampir rata-rata
penduduk adalah profesi petani. BUMDes seharusnya lebih berupaya
untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, optimalisasi
BUMDes dalam setiap program adalah yang pertama adalah aspek simpan
pinjam modal, kedua pengurangi penganguran, ketiga optimalisasi lahan
desa untuk menunjang perekonomian warga, keempat persyaratan yang
ringan.
Keterlibatan masyarakat juga sudah terlihat dalam bentuk
sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun belum
menyeluruh baru sebagian masyarakat saja dan masyarakat juga sudah
terlibat dalam program-program yang sudah dijalankanoleh BUMDEsa,
yaitu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program
yang ada.7

7

Moh. Imamuddin “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDEsa) studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”,
(Surabaya :Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN),2018),
hlm 97-98
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk
meneliti mengenai “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan
diteliti penulis sebagai berikut:
1.

Apa Saja Usaha yang Dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo ?

2.

Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa
Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo ?

3.

Apa saja kendala-kendala yang mengakibatkan tidak berjalannya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

C. Batasan Masalah
Agar penelitian tidak melenceng penulis akan memberikan batasan
penelitian. Agar pembahasan ini tidak meluas, maka penulis akan
mengharuskan hanya membahas tentang bagaimana pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Teluk Pandan Rambahan, Kabupaten
Tebo.
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D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan
melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas adalah sebagai
berikut :
1.

Ingin mengetahui jenis-jenis usaha yang dikelola oleh Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten
Tebo.

2.

Ingin mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
desa Teluk Pandan Rambahan Kabuapten Tebo.

3.

Ingin mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Teluk Pandan Rambahan
Kabupaten Tebo.

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah :
1.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar stara satu (S1)
Ekonomi Syariah UIN STS Jambi.

2.

Hasil penulis ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan
masukan kepada BUMDes yang ada di Desa Teluk Pandan Rambahan
Kabupaten Tebo.

3.

Hasil tulisan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan
keterampilan dalam menulis dan bagi penulis sendiri dan dapat
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digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dalam pembuatan
penelitian selanjutnya
F. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang
digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan
penelitian8
Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis
menganggap perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berfikir
guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi
ini.
1. Pengertian kinerja
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kinerja
adalah (a) sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c)
kemampuan kerja. juga menyebutkan istilah kinerja berasal dari kata
job performance or actual performance (prestasi kerja atau prestasi
sesungguhnya yang dicapai seseorang). Berdasarkan definisi di atas,
disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai atau
kemampuan kerja yang merupakan prestasi yang diperlihatkan oleh
seseorang/kelompok orang/mesin dari kegiatan yang telah dilakukan.
Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat
dengan

tujuan

strategis

organisasi,

kepuasan

konsumen,

dan

memberikan kontribusi pada ekonomi. Kemudian kinerja pada level
8

Sugiono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif,kuantitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta,2010). Hal.308
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organisasi merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level atau unit
analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan
tujuan organisasi,rancangan organisasi dan manejemen organisasi.9
a.

Indikator kinerja
kinerja pengelola BUM Desa ditentukan menggunakan
indikator kinerja yang terdiri atas indikator produktivitas, kualitas
layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.
1) Produktivitas
Konsep dari produktivitas tidak hanya mengukur pada tingkat
efesiensi dan efektivitas pelayanan. Tetapi juga rasio antara
input dengan output organisasi.
2) Kualitas layanan
Pada dasarnya organisasi publik memiliki fungsi sebagai aktor
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu
apabila kualitas pelayanan yang diberikan itu baik berarti kinerja
organisasinya juga bisa dinilai baik.
3) Responsivitas

Mendefinisikan responsivitas merupakan kemampuan organisasi
untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan
prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program
pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

9

Dimas Sastro Wibowo, Analisis Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa Catur
Mandiri Desa Caturharjo, Tesis STIE Widya Wiwahayayogyakarta program studi manajemen
2019.
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masyarakat.
4) Responsibilitas

Mengemukakan bahwa responsibilitas menjelaskan apakah
pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai
dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun
implisit.
5) Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang
dipilih oleh rakyat dengan asumsi pejabat publik tersebut
merepresentasikan kepentingan rakyat.
Sementara itu kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau
cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan
bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut
serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi
motivasi untuk melahirkan karya bermutu.10

10

Multitama, Islamic Business Strategy For Entrepreneurship, Zikrun Hakim,
Jakarta,2006.
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Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-jumu’ah
ayat 10 yang berbunyi :

Artinya :”apabilah telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah
kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah, ingatlah
Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”11
Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan seorang muslim bekerja
adalah untuk mencari keridhoan Allah SWT dan mendapatkan
keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang diperoleh. Kalau
kedua hal itu menjadi landasankerja seseorang maka akan tercipta
kinerja yang baik.12
2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut
Prof. DR. abdul Hamid Hasan al Ghazali (Directur Islamich Research
and Training Institute) adalah sebagai berikut :13
a.

Motivasi
Pimpinan organisasi perlu mengetahui motivasi kerja dari
anggota organisasi (karyawan). Dengan mengetahui motivasi itu
maka pimpinan dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik.
Robbin mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk

11

Al-Qur’an surat Al-jumu’ah ayat 10
Multitama, Op. Cit, Halm 200.
13
Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis,Rineka Cipta, Jakarta,2014,Hlm.178
12
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melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya
yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh
kemampuan upaya itu untuk

memenuhi

suatu kebutuhan

individual.14
b.

Pendidikan
Pada umumnya seseorang yang mempunyai pendidikan
lebih tinggi akan mempunyai kinerja yang lebih baik. Hal demikian
ternyata merupakan syarat yang penting dalam meningkatkan
kinerja karyawan. Tanpa bekal pendidikan, mustahil orang akan
mudah mempelajari hal-hal yang bersifat baru didalam cara atau
suatu sistem kerja.

c.

Disiplin kerja
Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok
yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi
segala peraturan yang telah ditentukan. Disiplin kerja mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan motivasi, kedisiplinan dengan
suatu latihan antara lain dengan bekerja menghargai waktu dan
biaya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja
karyawan.

14

Ida Ayu Brahmasari,Agus Suprayetno. “Pengaruh Motivasi Kerja,Kepemimpinan Dan
Budaya Organisai Terhadapa Kepuasan Kerja Karyawan Serta Dampaknya Pada Kinerja
Perusahaan(Studi Kasus PT. Hei Hai International Wiratama Indonesia)” Pasca Sarjana
Universitas 17 Agustus Surabaya
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d.

Keterampilan
Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas
kerja karyawan, keterampilan karyawan dalam perusahaan dapat
ditingkatkan melalui training, kursus-kursus dan lain-lain.

e.

Sikap Etika Kerja
Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina
hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang didalam kelompok itu
sendiri maupun didalam kelompok lain. Etika dalam hubungan
kerja sangat penting karena dengan tercapainya hubungan yang
selaras dan serasi serta seimbang antara prilaku dalam proses
produksi akan meningkatkan produktivitas kerja.

f.

Teknologi
Dengan adanya kemajuan teknologi yang meliputi peralatan
yang semakin otomatis dan canggih, akan mendukung tingkat
produksi dan mempermudah manusia dalam melaksanakan
pekerjaan.

g.

Sarana produksi
Faktor-faktor

produksi

harus

memadai

dan

saling

kepada

setiap

mendukung dalam proses produksi
h.

Jaminan Sosial
Perhatian

dan

pelayanan

perusahaan

karyawan, menunjang kesehatan dan keselamatan. Dengan harapan
agar karyawan semakin bergairah dan mempunyai semangat untuk
bekerja.
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i.

Manajemen
Dengan adanya manajemen yang baik maka karyawan akan
berorganisasi dengan baik, dengan demikian kinerja karyawan
akan meningkat.
1) Perencanaan
Tujuan dari gagasan menjalankan usaha/proyek adalah
untuk memperoleh keuntungan atau kemanfaatan. Untuk
mencapai tujuan ini iperlukan suatu perencanaan secara
menyeluruh beserta kebijakan yang diperlukan. Untuk itu perlu
disusun suatu program kerja untuk mencapai tujuan yang telah
di tetapkan serta menyusun kegiatan-kegiatan kerja yang
diperlukan. Perencanaan dalam anggaran unit usaha BUMDes
juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin, misalnya
membuat anggaran pembelian, anggaran produksi, anggaran
penjualan, dan anggaran lainnya disesuaikan keperluan usaha
yang akan dijalankan. Dalam merencanakan anggaran harus
detail, misalnya anggaran pembelian bahan, bahan apa dan
berapa jumlahnya yang akan dibeli, berapa harganya, siapa
yang menangani pembeliann, dimana membelinya dan
sebagainya.
Perencanaan dalam pengedaan keryawan disesuaikan
dengan rencana proses produksi, kegiatan yang akan
dilakukan, persyaratan yang diperlukan dan jumlah karyawan
yang dibutuhkan. Demikian pula perencanaan dalam bidang
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produksi, perlu direncanakan jenis prosuk, jumlah produk dan
standar kualitas produk yang akan dihasilkan, bahan baku yang
diperlukan, peralatan yang akan digunakan, petugas yang
menangani proses produksi, dan sebgainya. Perencanaan dalam
bidang penjualan juga perlu dibuat, antara lain : jumlah produk
yang akan di jual, bentuk promosi yang diperlukan, daerah
penjualan, cara mendistribusikan produk, biaya penjualan,
penetapan harga, saluran pemasaran, sistem pembayaran dan
sebagainya.
2) Pengorganisasian
Dalam menilai kelayakan usaha, BUMDes mengkaji
beberapa hal, seperti :
a) Langkah-langkah dalam pengorganisasian
(1) Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan
untuk mencapai tujuan dari unit usaha yang akan
dijalankan.
(2) Membagi beban kerja secara jelas dan proporsional
sehingga dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh
sekelompok orang.
(3) Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan
pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan
yang harmonis, memantau efektivitas organisasi dan
mengambil

langkah-langkah

mempertahankan.

penyesuain

untuk
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b) Memilih asas organisasi yang dikehendaki
Asas-asas organisasi merupakan pedoman yang
perlu dilaksanakan agar diperoleh suatu struktur organisasi
dapat berjalan dengan lancar. Asas-asas organisasi terdiri
dari perumusan tujuan organisasi, penyusunan bagianbagian organisasi yang diperlukan, pembagian kerja yang
jelas,koordinasi, pelimpahan wewenang, rentang kendali,
jenis organisasi, kesatuan perintah,dan asas keluwesan
dimana struktur organisasi hendaknya mudah diubah
untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang
terjaditanpa mengurangi kelancaranaktivitas yang sedang
berjalan. Apabila asas organisasi tersebut dapat diterapkan
dengan baik, makan akan sangat mendukung kelancaran
kegiaatan usaha BUMDes.
c) Struktur organisasi
Struktur organisasi adalah susuanan dan hubungan
antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur
organisasi menjelaskan pembagian kretivitas kerja, serta
memperhatikan hubunganfungsi dari aktivitas tersebut.
Struktur organisasi juga menjelaskan hierrarki (jenjang
atau tingkatan) dan sususna kewenangan serta hubungan
pertanggungjawaban. Hal terpenting dalam penyusunan
struktur organisasi adalah rencana strukrur organisasi yang
disusun harus fungsional, efektif dan efisien. Artinya
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susunan organisasi unit usaha BUMDes harus dapat
menggambarkan tugas pokok dan fungsi setiap bagian
organisasi, hubungan ketugasan anatar bagian harus jelas
dan susunan organisasi disesuaikan dengan keperluan.
3) Pelaksanaan
Salah satu fungsi dari manajemen adalah pelaksanaan
kegiatan. Apakah suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan,
sangat

dipengaruhi

oleh

kualitas

perencanaan,

pengorganisasian dan kualitas sumber daya manusia. Oleh
karena itu seluruh kegiatan usaha harus direncanakan dengan
matangdan rinci, serta sistem pengorganisasian harus baik.
Selain itu diperlukan sumber daya manusia yang cukup
jumlahnya, terampil dan menguasai bidang tugasnya. Ini
semua dimaksudkan agar aktifitas-aktifitas untuk menjalankan
unit usaha BUMDes dapat dilaksanakan dengan baik.
4) Pengendalian
Fungsi pokok pengendalaian atau pengawasan adalah
a) Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau
kesalahan. Ini dapat dilakukan dengan pengawasan secara
rutin

disertai

adanya

ketegasan-ketegasan

dalam

pemberian sangsi terhadap penyimpangan yang terjadi.
b) Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika
penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengawasan atau
pengendalian dapat menghasilkan perbaikan.

21

c) Mendinamisasikan

organisasi.

Dengan

adanya

pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah
terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga setiap
unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif
dan efisien.
d) Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya
pengawasan yang rutin setiap unit organisasi berikut
karyawannya dapat selalu engerjakan semua tugas yang
diberikan dengan benar.
Dalam rangka persiapan aspek manajemen dan aspek sumber
daya manusia ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Aktivatas
tersebut adalah :
(1) Mendisain struktur organisasi
(2) Menyusun job deskripsi (Gambaran pekerjaan)
(3) Menetapkan sistem koordinasi
(4) Menyusun bentuk aturan kerja sama dengan pihak ketiga
(5) Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes
(6) Menyusu desain sistem informasi
(7) Menyusun rencana usaha
(8) Menyusun administrasi dan pembukuan
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(9) Melakukan proses rekruitmen
(10) Mentapkan sistem penggajian dan pengupahan15
3.

Definisi Desa
Desa menurut PP NO.72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
megatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Secara tersurat PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai
NKRI. Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri nomor 39
tahun 2010 bab I tentang Badan Usaha Milik Desa Yang menyebutkan :
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
milayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.16

15

Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,
(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) hlm 35-39.
16
Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. Keberadaan Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan
Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Hal. 1068-1076, Volume,1, NO.
6,2006

23

4.

Badan Usaha Milik Desa
Pengembangan

desa

merupakan

sebuah

upaya

dalam

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Didalam pengembangan desa diperlukan strategi untuk mencapai citacita yang berkemajuan dan tentunya berkelanjutan. Setiap desa
tentunya mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berbedabeda. Hal tersebut sejalan dengan topografi dan kontur wilayah
perdesaan itu sendiri. SDA tetap menjadi salah satu faktor penopang
utama dalam pengembangan desa.
Salah satu yang menjadi indikator, yakni sebagian besar
pekerjaan masyarakat di perdesaan adalah seorang petani dan buruh
tani. Sektor pertanian seolah menjadi tumpuan hidup masyarakat yang
berada diwilayah perdesaan. Namun dengan adanya kemajuan industri,
turut pula menurunkan jumlah petani dan buruh tani dikarenakan
banyak yang beralih profesi. Disinilah letak permasalahan dimana
potensi desa yang didominasi oleh potensi SDA yang berorientasi pada
sektor pertanian seolah kropos dengan adanya kemajuan zaman dan
seolah tidak adaptif. Dengan demikian timbullah sebuah wilayah desa
tradisional yang statis dalam hal pengembangan dan kemajuan sebuah
desa atau dapat dikatakan sebagai desa tertinggal maka diperlukan
sebuah strategi khusus dalam menjadikan desa tertinggal menjadi desa
mendiri yang berkemajuan.
Strategi

pengembangan

desa

dapat

dilakukan

dengan
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meningkatkan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber
Daya Manusia (SDM). Keberlimpahan SDA tanpa adanya dukungan
dari kualitas SDM dapat menimbulkan ketimpangan dalam proses
menemukan kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan. Strategi yang
tepat dalam pengembagan desa tertinggal adalah meningkatkan sumber
daya alam melalui intensifikasi pertanian. Dengan adanya potensi desa
dan kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan tercipta
sinergitas dalam berkemajuan. Tidak hanya soal kuantitas namun
kualitaspun sangat menentukan kemajuan sebuah wilayah perdesaan.
Dengan demikian, diharapkan desa dapat maju bersama dengan
kemajuan zaman semakin menuntut akan sebuah perubahan. Daya
adaptif sebuah wilayah perdesaan akan berdampak pada kemajuan
sebuah desa secara mandiri. Salah satu cara untuk mewujudkan
perekonomian desa yakni dengan pendirian lembaga usaha seperti
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).17
Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005
diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan
desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal
perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa
(inisiasi

masyarakat),

serta

mendasarkan

pada

prinsip-prinsip

kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang

17

Ibid
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mendasari, yaitu member base dan self help. Hal ini penting mengingat
bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan
pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta
kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai
produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan
secara professional dan mandiri.
Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan
Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat
mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini
merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu
sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa.
BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial,
pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif
maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi
penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan
kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti:harga lebih
murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal
ini, BUMDes sebagai institusi Komersiil, tetap memperhatikan efisiensi
serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan.18

18

Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. Keberadaan Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan
Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Hal. 1068-1076, Volume,1, NO.
6,2006
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Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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.19
Terbitnya UU desa telah menempatkan Desa menjadi wadah
kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta
konsep tradisi berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan
bernegara di ranah desa. Desa menjadi basis modal sosial, desa
memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, dan Desa hadir sebagai
penggerak ekonomi lokal.20
BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan
Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika
pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu
akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill”
dalam merespon pendirian BUMDes. 21
Sebagai

salah

satu

lembaga

ekonomi

yang

beroperasi

dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga

19

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 6
Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa (Jakarta :
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia, 2015),
hlm 10
21
Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai
Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian
Desa, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014
20
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ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja
BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
peningkatan kesejahteraan warga Desa.
Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes
dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat
(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar
dari budaya lokal (local wisdom).
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil
informasi pasar.
e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui
kebijakan desa (village policy).
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes,
BPD, anggota).
BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya
dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini
berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat.
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat
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mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah
Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan
atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah Desa dan
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masayrakat dalam
rangka memperolah keuntungan bersama sebagai salah satu sumber
Pendapatan Asli Desa.
Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:
a. Meningkatkan perekonomian Desa.
b. Meningkatkan pendapatan asli Desa.

c. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
d. Menjadi tulangpunggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

pedesaan.
Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah
merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang
dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi,
akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk
menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara
efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan
BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan
konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa
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yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini
diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan
menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan
ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan
pelayanan kepada non anggota (di luar Desa) dengan menempatkan
harga dan pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan
yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi
di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.
a. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa
Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam
beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87

sampai Pasal 90.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal

132 sampai Pasal 142.
3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan
Usaha Milik Desa.
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b. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah
dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi
pengelola BUMDES terdiri dari:
1) Penasihat.
2) Pelaksana Operasional.
3) Pengawas.
Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh Masyarakat
Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
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.
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.
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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.
Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD),
maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan
akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana
anggaran Desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan
ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika
ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang
selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa. Hal
utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi Desa adalah
memperkuat

kerjasama

(cooperatif),

membangun

kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat Desa.
Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya
pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.
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c. Keuangan BUMDes
Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam
Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005.
Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu
Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman,
penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar
saling mengutungkan. Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah
Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana
bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot
dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat
dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes
dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang
sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES
51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari
penyertaan modal dari pihak lain.
d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes
Pelaksana

operasional

melaporkan

pertanggungjawaban

pelaksanaan BUMDes kepada penasehat secara ex-officio dijabat oleh
kepala Desa, Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap
kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
Pemerintah
terhadap

Desa
BUMDes

mempertanggungjawabkan
kepda

BPD

yang

tugas

pembinaan

disampaikan

melalui
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Musyawarah Desa.22
G. Tinjaun Pustaka
Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di
teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian ini tidak
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang
telah ada.
Berbagai karya ilmiah dijadikan penulis sebagai tinjauan
pustaka,untuk memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan penulis
dan sebagai referensi bagi penulis. Adapun penelitian terdahulu tentang
Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kemandirian Ekonomi dan
lain lain yaitu :
No

Nama Peneliti

1

Jaryono, Tohir

22

Judul
Metode
Penelitian
Penelitian
Analisis Kinerja Kualitatif

Perbedaan
Perbedaan dengan

Bumdes “Mitra

penelitian terdahulu

Usaha

dengan

Makmur”

saya lakukan yaitu

Dalam

terletak

Pengaruhnya

variabel

Terhadap

independenya

Pendapatan Asli

dimana

penelitian

pada

peneliti

Satika Rani, Peranan dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap
kesejahteraan Masyarakat menurut perspektif ekonomi islam “Skripsi” Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.
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Desa (Pades)

terdahulu

Desa

membahas tentang

Susukan

Kecamatan

pengaruhnya

Sumbang

terhadap

Kabupaten

pendapatan

Banyumas23

Desa
yang

asli

sedangkan
akan

lakukan

saya

variabel

independennya
tentang pengelolaan
Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes).

2

Faris

Analisis Kinerja Kualitatif

Perbedaan

dengan

Musyafak,

Badan Usaha

penelitian

yang

Sukarno

Milik Desa

akan saya lakukan

(BUMDes)

yaitu

dalam

penelitian terdahulu

Pengelolaan

lebih

Aset Desa di

tentang pengelolaan

Desa Putat Lor

aset desa sedangkan

23

dimana

membahas

Jaryono,Tohir “Analisis Kinerja Bumdes “mitra Usaha Makmur” dalam pengaruhnya
terhadap pendapatan asli Desa (pades) Desa susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten
Banyumas” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman,Hal.29
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Kecamatan

penelitian

yang

Menganti

akan saya lakukan

Kabupaten

yaitu

Gresik

pengelolaan Badan

( Studi Kasus di

Usaha Milik Desa

BUMDes Desa

(BUMDes).

tentang

Putat Lor )24
3

Ach. Qosjim

Analisis Kinerja Kualitatif

Perbedaan

dengan

Bumdes Di

penelitian

yang

Kabupaten

akan saya lakukan

Lumajang

dengan

(Performance

terdahulu

Analysis

dimana

Bumdes In

terdahulu

Jember

membahas

District).25

tentang bagaimana

penelitian

kinerja
sedangkan

yaitu
peneliti

hanya

BUMDes
yang

akan saya lakukan

24

Faris Musyafak, Sukarno “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dalam pengelolaan Aset di Desa Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik (Studi Kasus di
BUMDes Desa putat Lor)” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya.
25
Ach Qosjim “Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang (Performance
Analysis BUMDes in Jember District)” Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember (UNEJ) 2017.
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lebih

tentang

pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa
(BUMDes).

4

Riswanda

Kinerja Badan

kualitatif

Perbedaan

Nanda

Usaha Milik

dengan penelitian

Pratama,Argo

Desa Panggung

yang akan saya

Pambudi,M.Si

Lestari Dalam

lakukan

Meningkatkan

penelitian

Pendapatan Asli

terdahulu

Desa Di Desa

penelitian

Panggungharjo

terdahulu

Kecamatan

membahas

Sewon

tentang

Kabupaten

BUMDes dalam

Bantul.26

meningkatkan

dengan

pendapatan

yaiyu

peran

asli

Desa, sedangkan
penelitian

26

yang

Riswanda Nanda Pratama dan Argo Pambudi, “Kinerja Badan Usaha Milik Desa
Panggung Lestari Dalam Meningkatkankan Pendapatan Asli Desa di Desa Panggungharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul” Universitas Negeri Yogyakarta.
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akan

saya

lakukan
membahas
tentang
Pengelolaan
Badan

Usaha

Milik

Desa

(BUMDes).
5

Muhammad

Pemberdayaan

Kualitatif

Perbedaan

Fahri1, H.

Kemandirian

penelitian terdahulu

Ahmad

Ekonomi

dengan

Sobari2

Berbasis

yang

Pesantren

lakukan

Melalui

penelitian terdahulu

Program

membahas tentang

Santripreuner.27

pemberdayaan

penelitian
akan

saya
yaitu

kemandirian
ekonomi

di

pesantren
sedangkan

yang

akan saya lakukan

27

Muhammad Fahri,H. Ahmad Sobari “Pemeberdayaan Kemandirian Ekonomi berbasis
Pesantren Melalui Program Santripreneur” Fakultas Agama Islam Universitas ibn Khaldul
Bogor.
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adalah

tentang

pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa
(BUMDes0.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Salah satu unsur terpening dari penelitian adalah metode penelitian.
Ketetapan penggunaan metode penelitian memberikan pengaruh yang
cukup besar sebagai dasar pemecahan masalah sehingga hasil penelitian
dapat dipertanggung jawabkan dan kebenarannya dapat diterima secara
objektif. Dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk mempermudah
melaksanakan penelitian. Dimana pengertian dari metode penelitian adalah
suatu unsur cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran atau
tujuan penelitian.28
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif
adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek
(sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu penelitian adalah sebagai
instrumen

kunci,

teknik

pengumpulan

data

dilakukan

triagulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna daripada generalisasi.29
Metode penelitian deksriptif kualitatif, dimaksudkan untuk
eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial,
dengan jalan mendeskrifsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan

28

M.Kurniadi Fauz, (Skripsi) “Analisis Pemasaran PT.DHD DJSHIDIN pada penjualan
Produk Umrah dan Haji Menurut konsep Ekonomi Syariah’ (Jambi:UIN STS Jambi,2016),hlm.20
29
Ibid hlm.122
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masalah dan unit yang diteliti.30
C. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan didesa Teluk Pandan Rambahan
Kabupaten Tebo dengan subjek penelitian Badan Usaha Milik Desa dan
Kantor desa Teluk Pandan Rambahan, maka dari itu penulis tertarik untuk
melakukan penelitian didaerah tersebut.
D. Jenis dan Sumber Data
Secara umum jenis dan sumber data dapat di klarifikasikan menjadi
dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak
pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara,
jejak dan lain-lain.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data
primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari
pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui
wawancara,

data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara

dengan 31 orang yang didalamnya terdiri dari Kepala Desa, Ketua
BPD, ketua dan pegawai BUMDes, beserta masyarakat sekitarnya.

30

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 35.
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2. Data Sekunder
sekunder adalah data yang diperoleh seseorang peneliti secara
tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan
maupun tulisan.
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perentara . Data
ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak
bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga,
dan seterusnya.31
E. Instrumen Pengumpulan Data
Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh
penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:
1.

Observasi
Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah proses
pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pada pengamatan ini
pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti
dengan

mengamati

kondisi

yang

berkaitan

dengan

obyek

penelitian.32

31

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi : Syariah Press Fakultas
Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Cet. Kedua, 2014) hal. 34
32
Beni Ahmad Saebani.”Metode Penelitian”,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008) hal.
186.
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2.

Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara
peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk
tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic
responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara
verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap ide tetapi
juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang
dimiliki oleh responden yang bersangkutan.
Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara
kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan
diatas, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk
mengetahui Kinerja Badan Usaha Milik (BUMDes) Desa Teluk
Pandan Rambahan Kabupaten Tebo. Data diperoleh dengan peneliti
mewawancarai Kepala Desa, Ketua BPD, ketua dan pegawai
BUMDes, beserta masyarakat sekitarnya.

3.

Dokumentasi
dokumentasi yaitu setiap bahan yang tertulis ataupun film.
Dan pengumpulan data dilakukan dengan meneliti catatan-catatan
tertulis, seperti dokumen, buku, dan catatan yang berhubungan
dengan pelayanan terpadu satu pintu baik dalam media cetak
maupun media sosial. Cara ini dilakukan terutama pada studi awal
penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini
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penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan
fokus permasalahan penelitian, dokumen resmi , maupun foto-foto.
F. Teknik Analisis Data
Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis dengan menggunakan model kualitatif. Menurut Miles dan
Huberman, terdapat tiga tehnik analisis data kualitaif yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.33 Dalam penelitian kualitatif
tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul,
atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan diinterpretasikan.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan
dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan
merupakan suatu proses yang cukup panjang. Analisis data dalam
penelitian secara teknis penulis hanya memfokuskan dari pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
1. Analisis sebelum di Lapangan
Penelitian kalitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti
memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi
pendahuluan atau data sekunder, yang kegunaannya untuk menentukan
focus penelitian. Namun demikian focus penelitian masih bersifat
sementara, dan berkembang setelah penelitian masuk dan selama
33

Matthew Miles B, Huberman A. Miche, Analisis data kualitatif, (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1992), hal.16.
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dilapangan.
2. Analisis data di Lapangan Model Miles dan Huberman
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut :34
a.

Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup
banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti
telah dikemukakan, semakin banyak kompleks dan rumit. Untuk itu
perlu segera dilakukakan analisis data melalui reduksi data.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokoknya,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temadan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengeumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan.

b.

Penyajian Data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori ,
flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

34

Sugiyono, metode penelitian (Kualitatif, Kualitatif dan R&D), (bandung :Alfabeta
April 2016 ). hlm. 246-253
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uraian yang bersifat naratif, dengan mendisplay data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
c.

Penarik Kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian
yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang
baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan
penelitian. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan
padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau
sebaliknya.
Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang

proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian
dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha
untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan,
yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan dan persamaan dan hal-hal
yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative
namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus menerus akan
memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat grounded (dasar).35

35

Ibid, hal. 110.
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G. Sistematika Penullisan
Untuk mendapatkan pembahasan yang runtut, pembahsan dalam penulisan
skripsi ini akan di sistematisasi sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan
tinjauan pustaka.
BAB II METODE PENELITIAN
Bab ini akan memaparkan mengenai pendekatan penelitian, jenis
dan sumber data, instrumen penelitian, Metode pengumpulan data,
teknik analisis data dan sisitematika penulisan.
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian,
mencakup sejarah singkat penelitian, visi dan misi objek penelitian.
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan tentang
kontribusi

Badan

Usaha

Milik

Desa

BUMDes)

Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Bagaimana
upaya Pemerintah Desa untuk wewujudkan kemandirian ekonomi
Desa.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini berisi hasil dari penelitian yang berwujud
kesimpulan dan saran.

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
A. Sejarah Desa
Desa Teluk Pandan Rambahan merupakan pemukiman warga
didekat aliran Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang yang
ada di pulau sumatera. Sebelum adanya Desa Teluk Pandan Rambahan
adalah Desa Yang bernama Teluk Kasai Rambahan,pada tahun 2012
terjadinya pemekaran Desa Teluk Kasai Rambahan Menjadi 4 selo atau 4
desa yaitu Desa Teluk Pandan Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan,
Desa Rambahan dan Desa Medan Seri Rambahan. Desa Teluk Pandan
Rambahan berdiri atas dasar peraturan daerah kabupaten Tebo Nomor 09
Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Teluk Pandan Rambahan.
Desa Teluk Pandan Rambahan berada jauh dari laut dan sangat
kecil akan terjadinya banjir, hanya saja sebagian Desa berada pada pinggir
sungai batanghari. Desa Teluk Pandan terdiri dari 5 RT dan terdiri dari
1231 jiwa. Yang mana terdiri dari 616 jiwa laki-laki dan 615 jiwa
perempuan.
Mata pencaharian masyarakat sekitar adalah bertani kebun
sawit,kebun karet serta menanam padi. Hampir seluruh bagian Desa
dikelilingi oleh perkebunan sawit maupun perkebunan karet, Sedangkan
untuk tanaman padi hanya panen 1 kali dalam setahun.36

36

Wawancara Dengan Bapak Muha Selaku Kaur Pemrintahan Desa Teluk Pandan
Rambahan Kabupaten Tebo pada tanggal 25 September 2020 pukul 10:00 WIB.
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B. Letak Geografis
Secara geografis, Desa Teluk Pandan Rambahan terletak pada
koordinat S 1 34’36.47” – BT 102 2’98.76”

yakni terletak diwilayah

barat provinsi Jambi, sedangkan secara administrasi masuk kedalam
wilayah kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Jarak Desa Teluk Pandan
Rambahan ke Kantor Kecamatan Sekitar 10 Km sedangkan jarak ke ibu
kota Kabupaten adalah 58Km. Untuk saat ini jalan umum yang ditempuh
masyarakat dari dan ke Desa Teluk Pandan Rambahan adalah Jalan
Padang Lamo ataupun Jalan 21.
Secara administratif, Desa Teluk Pandan Rambahan berbatasan dengan :
-

Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Desa Ulak Banjir Rambahan

-

Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Desa Teluk Kembang Jambu

-

Sebelah Barat

: Berbaatsan dengan Desa Giriwinangun

-

Sebelah Timur

: Berbatsan dengan Desa Pinang Belai

Luas Desa Teluk Pandan Rambahan berdasarkan data profil desa
yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa seluas 898,30 Ha.37
C. Pemerintahan Desa
Dalam UU No.32 tahun 2004, UU tersebut disinggung pula perihal
pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan

37

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa
Teluk Pandan Rambahan.
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pelaksana dari UU No.32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39
tahun 2010 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan:
“Pemerintahan Desa adalah pe-nyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau
yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.38
Dari hasil wawancara yang dieprkuat dengan hasil FGD bersama
masyarakat Desa Teluk Pandan Rambahan, didapat informasi bahwa
sejarah Desa yang dahulunya merupakan masih kabupaten Bungo-Tebo.
Kemudian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 54
tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Maka dari terbentuklah Kabupaten Tebo yang terdiri dari beberapa
Kecamatan yaitu, Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Tengah,
Kecamatan Tebo Ulu dan Kecamatan Rimbo Bujang.
Di Kecamatan Tebo Ulu terdapat salah satu desa yang bernama
Desa Teluk Kasai Rambahan kemudian berdasarkan peraturan daerah
kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Teluk

38

Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa
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Pandan Rambahan, maka atas dasar tersebut berdirinya Desa Teluk
Pandan Rambahan dari pemekaran Desa Teluk Kasai Rambahan.
Pimpinan pertama Desa Teluk

Pandan Rambahan secara

administratif disebut dengan Kepala Desa dengan masa jabatan 5 tahun
untuk mengatur perkembangan serta kemajuan desa.
Tabel 3.1
Nama Pemimpin Desa, berikut Masa Jabatan dan Sebutan
Jabatan di Desa Teluk Panda Rambahan
No

Nama

Tahun Menjabat

Sebutan

1.

ANTONI SUSIONO

2012

Kepala Desa

2.

AL HAYAT

2013

PLT Kepala Desa

3.

RAZALI

2014

PJ Kepala Desa

4.

MUHILI

2015

PJ Kepala Desa

5.

SAMSUL

2016

PLT Kepala Desa

6.

RAZALI

2016-2022

Kepala Desa

Sumber : Dokumen Desa Teluk Pandan Rambahan39
Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan aparat pemerintahan
Desa Teluk Pandan Rambahan tentang struk pemerintahan Desa, dan
berdasarkan peraturan Desa Nmor 01 Tahu 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa maka Desa Teluk Pandan
Rambahan menngunakan sistem Pola Minimal, yakni terdiri dari 1 orang
Kepala Desa, 1 Orang sekretaris Desa, 2 orang Kepala Urusan, 2 orang

39

Dokumen masa kepemimpinan Kepala Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo
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Seksi, 2 orang Kepala Dusun dan 5 orang Ketua Rukun Tetangga, dengan
bagan struktur pemerintahan desa sebagai berikut :

Gambar 3.1
Struktur Pemerintahan Desa Teluk Pandan Rambahan
Tahun 2017 - 202240
KEPALA DESA
RAZALI

SEKRETARIS DESA

RIKO
SERVISIANTO
KASI
PEMERINTAHAN

KASI KESRA
DAN PELAYANAN

MUHA,S.Pd

JAMALUDIN

KAUR UMUM
PERENCANAAN

AL HAYAT

KAUR KEUANGAN

YON
SAPUTRA,S.KM

KADUS MUARO
PANDAN

KADUS TELUK
PANDAN

AFRIZER

SULASMAN

KETUA RT.01

KETUA RT.02

KETUA RT. 03

KETUA RT.04

BAHTIAR

ADI SUJADI

SUNARDI

MUHTAR
KETUA RT. 05

HENDRA

40

Tebo

Dokumentasi Struktur Organisasi kantor Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten
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Misi Desa Teluk Pandan Rambahan sebagai berikut:
1. Memacu peningkatan SDM sesuai profesi dan keahlian dengan
kompentensi yang tinggi.
2. Meningkatkan pemanfaatan SDA secara optimal dan berkelanjutan untuk
mendukung bidang pembangunan pertanian,perikanan dan usaha ekonomi
Desa secara menyeluruh.
3. Mempercepat penyediaan dan pemerataan sarana dasar.
4. Meningkatkan sinergi pembangunan antar lingkungan guna menciptakan
daya saing Desa.
5. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman,tertib,agamis,demokratis dan
menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam suasana yang
harmonis antar masyarakat dan antar pemeluk agama.
6. Pelestarian peningkatan dan pengembangan budaya tradisional.
D. Kependudukan
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa menyatakan
bahwa kependudukan Desa Teluk Pandan Rambahan berjumlah 1231 jiwa,
terdiri dari laki-laki sebanyak 616 jiwa dan perempuan sebanyak 615 jiwa.
Dengan kepala keluarga berjumlah 301 yang tersebar kedalam 2 dusun
yang ada di Desa Teluk Pandan Rambahan.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Teluk
Pandan Rambahan Kabupaten Tebo
Desa Teluk Pandan Rambahan berada jauh dari laut dan sangat
kecil akan terjadinya banjir, hanya saja sebagian Desa berada pada pinggir
sungai batanghari. Desa Teluk Pandan terdiri dari 5 RT dan terdiri dari
1231 jiwa. Yang mana terdiri dari 616 jiwa laki-laki dan 615 jiwa
perempuan. Mata pencaharian masyarakat sekitar adalah bertani kebun
sawit,kebun karet serta menanam padi. Hampir seluruh bagian Desa
dikelilingi oleh perkebunan sawit maupun perkebunan karet, Sedangkan
untuk tanaman padi hanya panen 1 kali dalam setahun. Kemudian Adapun
Usaha di Desa Teluk Pandan Rambutan yang dikelola oleh BUMDes
yaitu sebagai berikut :
1.

BUMDes Brokering & Renting
Jenis Usaha pada BUMDes Brokering & Renting yaitu jasa
pembayaran listrik dan penyewaan, yang memiliki tujuan dan sifat
yaitu untuk meningkatkan pendapatan Desa. Ini merupakan bisnis
yang sederhana dan menguntungkan, tidak terkendala faktor pasar.
Dan memiliki manfaat yaitu ekonomi Desa semakin bergairah,
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pendapatan Desa meningkat serta meningkatkan kinerja pembangunan
Desa.41
Berikut wawancara peneliti dengan ketua Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) mengenai usaha yang dikelola dengan BUMDes,
mengatakan bahwa:
“ Usaha yang dikelola BUMDes di sini adalah
penyewaan alat-alat pertanian dikarenakan masyarakat
belum mampu untuk membeli sendiri”.42
2.

BUMDes Tranding
Jenis usaha ini yaitu bisnis saprotan dan kebutuhan pokok serta
bisnis hasil pertanian yang memiliki tujuan dan sifat yang pertama
Internal Desa, melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kedua
Eksternal, menjual hasil pertanian keluar dan meningkatkan
pedapatan. Dan ketiga bisnis internal Desa, relative sederhana serta
berskala kecil-lokal. Tetapi bisnis eksternal sangat kompleks. Selain
itu juga BUMDes Tranding juga memiliki manfaat yaitu masyarakat
setempat mudah memperoleh kebutuhan pokok dan saprotan.43

41

Herry Kamaroesid, “Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”,
Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016 Hlm 6
42
Wawancara dengan bapak Joko , sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Teluk pandan Rambahan, pada tanggal 25 September 2020, pukul 09:00 WIB
43
Herry Kamaroesid, “Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”,
Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016 Hlm 7
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Berikut wawancara peneliti dengan anggota BPD mengenai
usaha BUMDes Tranding ini, Mengatakan bahwa :
“ ya dalam BUMDes Tranding ini menyediakan
racun rumput, alat-alat pertanian dan kebutuhan pokok
masyrakat seperti (gas LPG, Gula, Beras, Telur, Minyak
sayur dan lain-lain) agar masyarakat mudah mendapatkan
nya.
Kemudian wawancara peneliti bersama masyarakat mengenai
usaha BUMDes
“ yo betul emang ado usaha BUMDes macam tu tapi
sayo sebagai masyarakat ini kadang nak beli barang abis
dan ditanyo kapan datang dak tau jadinyo sayo ni malas
nak belanjo disitu dan hargonyo pun aku kiro lebih murah
eh ruponyo samo bae, enakkan aku beli di toko kelontong
yang memang ado terus dan biso ngutang”.44

B. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Teluk Pandan
Rambahan Kabupaten Tebo
1. Manajemen Strategi

Hakikat

pengertian

strategi

adalah

penyesuaian

institusi,

organisasi, atau badan pemerintahan terhadap penyesuaian lingkungan
eksternalnya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri
dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami
kemunduran atau kegagalan. Apabila ditinjau dari perspektif manajemen,
maka strategi adalah upaya mengembangkan keunggulan-keunggulan atau
44

Wawancara dengan ibu Lena masyarakat Desa Teluk Pandan Rambahan, pada tanggal
24 September 2020, pukul 11:00 WIB
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institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi menyinggung masalah
bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan
masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya.
Manajemen

strategi

adalah

seni

dan

pengetahuan

dalam

merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusankeputusan lintas fungsinal yang memampukan sebuah organisasi mencapai
tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta
menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan
jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren
dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya
memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang
akan terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam menerapkan
manajemen strategi menghasilkan startegi yang berguna menyukseskan
tujuan organisasi. Strategi haruslah dibuat oleh penyusun yang ahli dalam
bidangnya. Penyusun strategis adalah individu-individu yang paling
bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi.
Penyusunan

organisasi

menganalisis,

serta

membantu

mengorganisasi

organisasi
informasi.

mengumpulkan,
Mereka

melacak

kecenderungan-kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan
model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja korporat dan
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individual, mencari peluang-peluang, mengidentifikasi ancaman dan
mengembangkan rancangan aksi yang kreatif.45
Agar berjalannya BUMDes dengan baik terdapat beberapa prinsip
pengelolaan BUMDes :
a.

Kooperatif
Prinsip pengelolaan kooperatif diartikan sebagai sebuah
komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan
kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup
usahanya. Komponen yang dimaksud ialah pemerintah Desa, BPD,
pemerintah Kabupaten dan masyarakat.46
Berikut wawancara peneliti Berikut wawancara peneliti dengan
Kepala Desa tentang prinsip kooperatif, mengatakan bahwa:
“Komponen semuanya terlibat dalam proses pembentukan
BUMDes tersebut akan tetapi ketika dalam perjalanan BUMDes,
pihak pengelola seakan acuh dengan BUMDes yang sedang berjalan,
pemerintah telah menegur mereka tapi hasilnya tetap sama tidak
adanya tindak lanjut dari pengelola dan akhirnya BUMDes mengalami
penutupan”.47

45

Ahmad Nur Ihsan, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep”. Departemen Ilmu Politik dan
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Hal 5-6. 2016.
46
Afifa Rachmanda Filya,”Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro”. Institut
Pemerintahan Dalam Negeri. Vol. 5, No.1.2018.
47
Wawancara dengan bapak Razali , sebagai Kepala Desa Teluk pandan Rambahan, pada
tanggal 25 September 2020, pukul 11:00 WIB

58

b.

Partisipatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus
bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan
kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 48
Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip
kooperatif, mengatakan bahwa:
“BUMDes di Desa Teluk Pandan Rambahan
memiliki beberapo komponen terlibat yaitu pemerintah
desa, pengelola BUMDes, BPD dan masyarakat. Harus
mampu saling mendukung dalam setiap aktivitas usaha
yang dijalankan oleh BUMDes, tapi masyarakat dakdo
sepenuhnyo mendukung kegiatan operasional BUMDes
dikarenakan tidak melayani dalam bentuk bon”.49

c.

Emansipatif
Emansipatif adalah Semua komponen yang terlibat di dalam
BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku,
dan agama.
Berikut wawancara peneliti Berikut wawancara peneliti dengan
Kepala Desa tentang prinsip kooperatif, mengatakan bahwa:
“BUMDes di Desa Teluk Pandan Rambahan
semuannyo beragama islam dakdo yang selain tu, semua
komponen yang terlibat dakdo memandang dari mano
asalnyo ataupun kesehariannyo”.50

48

Afifa Rachmanda Filya,”Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa
Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro”. Institut Pemerintahan Dalam
Negeri. Vol. 5, No.1.2018.
49
Wawancara dengan bapak Razali , sebagai Sekretaris Desa Teluk pandan Rambahan,
pada tanggal 25 September 2020, pukul 11:25 WIB
50
Wawancara dengan bapak Razali , sebagai Sekretaris Desa Teluk pandan Rambahan,
pada tanggal 25 September 2020, pukul 11:40 WIB
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d.

Transparan
Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat
umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan
mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMDes
harus mau memberikan informasi tentang BUMDes dan tidak
mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan
desain sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki
hubungan dengan kepentingan masyarakat umum.51
“Pihak pengelola BUMDes dakdonyo tranparansi
dengan pemerintah Desa tentang apo sajo yang dihasilkan
BUMDes,kendala yang dihadapi BUMDes bahkan jumlah
barang dan biaya operasional pengelolaan serta dakdo
laporan kepado pemerintah desa selamo BUMDes tu
berjalan. Misalnyo
pembelian aset untuk kegiatan
operasional BUMDes seperti mobil, tanah, rumah. Ketiko
kami pihak desa nanyo berapo hargo barang-barang
tersebut pengelola menjawab dakdo tau akan harganyo
dan saling melempar kesatu sama lain, bahkan kami sudah
memeberikan beberapa kali surat pemanggilan,tapi surat
tersebut tidak dihiraukan”.52

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak
adanya transparansi antara pihak BUMDes ke pemerintah desa dalam
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan
Rambahan.

51

Afifa Rachmanda Filya,”Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa
Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro”. Institut Pemerintahan Dalam
Negeri. Vol. 5, No.1.2018.
52
Wawancara dengan bapak Yon Saputra, sebagai Bendahara Desa Teluk pandan
Rambahan, pada tanggal 25 September 2020, pukul 13:15 WIB
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e.

Akuntabilitas
Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan
secara teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang
dijalankan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan untuk
tetap dapat menjaga prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan
pertanggung jawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola
BUMDes.

f.

Sustainable
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh
masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk dapat bertahan dalam
persaingan

usaha,

BUMDes

harus

terus

berinovasi

dan

mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh
komponen BUMDes. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet,
perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya
promosi, lokasi dan ekspansi usaha BUMDes.53
“kek mano BUMDes bisa berkembang sedangkan
barang yang dijual kurang dilirik oleh masyarakat dan
kurangnya promosi yang dilakukannya. Barang yang
dijual juga banyak yang sama seperti di warung biaso
seperti sembako. Diwarung biaso bisa ngutang sedangkan
di BUMDes dak biso, kami sebagai masyarakat yo lebih
milih yang bisa ngutang kamipun bisa angsur jika sudah
ado duitnyo”.54

53

Afifa Rachmanda Filya,”Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa
Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro”. Institut Pemerintahan Dalam
Negeri. Vol. 5, No.1.2018.
54
Wawancara dengan bapak kamal , sebagai masyarakat Desa Teluk pandan Rambahan,
pada tanggal 26 September 2020, pukul 10:40 WIB
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C. Permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan
ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution)
dan komersial (comersial institution). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui
kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
Faktor-faktor penghambat tumbuh berkembangnya Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) :
1.

Kerancuan posisi BUMDes sebagai Institusi sosial dan Komersial
Undang-undang

nomor

6

Tahun

2014

memberikan

keleluarsaan jenis usaha yang akan dikelola BUMDes. Dalam
melaksakan fungsinya, BUMDes tidak hanya sebagai institusi
komersial semata, tetapi juga sebagai institusi sosial yang tujuan
akhirnya dapat berkontribusi dalam mensejaterakan masyarakat.
Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan
pemerintah maupun peraturan Menteri.
Hal ini akan menjadi trade off bagi keterlibatan dan
partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang
dipilih BUMDes. Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi
BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial. Kejelasan aturan
terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan BUMDes, terutama
dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain. Selain itu ,
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kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi
pengelola BUMDes.
2.

Rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan
ekonomi
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai
organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berperintahan (selfgoverning community) dengan pemerintah lokal (local self
goverment). Desa juga tidak identik dengan pemerintah desa dan
kepala desa, namun meliputi pemrintah lokal dan sekaligus
mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan
hukum.
Kontruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian
BUMDes dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)
yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi
pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah. Inisiatif
dalam mebentuk usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di
internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dala musyawarah
desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab
permasalahan yang dihadapi oleh desa.
Dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan
kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa
dan

masayarakat)

membentuk

BUMDes.

Penyelenggaraan

musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes tidak sebatas
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memenuhi administratuf semata, namun perlu dilihat faktor-faktor
produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tercapainya
target pembentukan BUMDes harus diiringi dengan kualitas serta
optimalnya usaha yang dijalani.
3.

Kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme BUMDes
Masih

banyak

struktur

pengelolaan

BUMDes

belum

seluruhnya menyesuaikan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015.
Hal ini dapat dilihat dengan masih ada pengelolaan BUMDes yang
dijabat oleh aparatur Desa. Selain itu tidak diperjelasnya unsur
pengawas BUMDes dalam Permendes, terlebih dalam peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kondisi ini
membuat “semu” proses pertanggungjawaban BUMDes. Pasal 31
Permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota
BPD adalah menjadi pengawas BUMDes yang merupakan
bagian/organ dari BUMDes, maka dapat dikatakan anggota BPD itu
melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, meskipun proses
pertanggungjawabannya melalui pemerintah desa.
Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisiapasi
potensi

moral

hazard

(penyelewengan/penyalahgunaan)

oleh

pelaksana BUMDes, kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan
BUMDes

yang

demokratis

dan

sesuai

dengan

prinsip

kegotongroyongan. Oleh karena itu, sepatutnya direksi BUMDes
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memperhatikan

dan

menerapkan

standar

manajemen

yang

profesional dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan
akuntabilitas. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan
organ BUMDes sehingga akan memperkokoh pengelolaan BUMDes
secara umum. Hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
4.

Pemahaman Perangkat Desa Mengenai BUMDes masih kurang
Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai
BUMDes masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini
hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur
pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah
administrasi dan pertanggungjawaban proyek dan program yang
datang dari atas. Akibatnya butuh usaha keras untuk memahami
BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan.
Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat
wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga
desa.

5.

Kepemimpinan dan manajerial Pemerintah Desa dan Direksi
BUMDes
Pemerintah desa merupakan organ yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta
memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam
melaksanakan pengelolaan BUMDes dan memberikan saran atau
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pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan
BUMDes. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah desa
mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus
mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes
dan

melindungi

terhadap

hal-hal

yang

dapat

merusak

keberlangsungan dan cita BUMDes.
Namun jika BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh
dari pemerintah desa untuk mengembangkan usahanya, makan akan
sangat sulit bagi BUMDes tersebut menggerakkan potensi ekonomi
lokal

bagi

peningkatan

kesejahteraan

sosial

dan

ekonomi

masyarakat.
6.

Konsep pembangunan Desa yang keliru
Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih
sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari
atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai
prestasi karena ada entuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek
pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak
terlihat secara fisik, lemahnya pembangunan SDM inilah yang
membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak
berkembang.55
Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian dari peneliti dapat
disimpulkan bahwa terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Badan

55

Desapedia.id “inilah faktor pendukung dan menghambat berkembangnya BUMDes”
diakses pada 21 Oktober 2020 pukul 13:40 WIB.
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Usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Pandan Rambahan disebabkan
karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu dalam
proses kemajuan BUMDes dan kurangnya sosialisasi dari pihak
pengelola, pemerintah desa kepada masyarakat, tidak adanya
kebijakan

pemerintah

desa

ketika

BUMDes

mulai

tidak

menunjukkan kemajuan serta kurangnya profesional pengelola
dalam pengaturan manajerial operasional BUMDes.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat ditinjau dari
beberapa faktor diantaranya :
a.

Segi Ekonomi
Aktivitas dan pemerhati perekonomian desa percaya sistem
ekonomi solidaritas lebih efektif membangun desa dibanding ekonomi
kerakyatan. Pasalnya, ekonomi kerakyatan selama ini hanya
menunggu kebijakan pusat. Sedangkan ekonomi solidaritas adalah
sebuah konsep yang mengajak masyarakat desa untuk bersama-sama
membangun ekonomi desa dengan modal dan potensi alam yang ada.
Hal tersebut sesuai dengan pola hidup pedesaan Indonesia. Ekonomi
solidaritas dibentuk dan dibangun oleh dan bersama-sama masyarakat
desa melayani dirinya sendiri.56

56

Grata.com. “BUMDes lebih berkembang dengan ekonomi solidaritas” .diakses pada 18
Oktober 2020 pukul 14:35 WIB.
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Berikut hasil wawancara dengan ibu Aina sebagai masyarakat
Desa Teluk Pandan Rambahan sebagai beriku :
“yo kami dari masyarakat ni dak telap kalu
beli barang di BUMDes tu harus langsung bayar
galo, kami lebih milih untuk hutang ke toko toko
yang biaso, penghasilan kami ni pas pasan, lagian
barang yang dijual samo be”.57
b.

Segi Agama,Sosial dan Budaya
Badan usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat
menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan.
Lembaga ini harapan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sehingga
dapat meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat pedesaan.
Namun demikian budaya dan adat istiadat yang berkembang ditengah
masyarakat saat ini merupakan perilaku dan kebiasaan yang terbentuk
dari tuntunan agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW
dan para sahabatnya.
BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang
berfungsi sebagai lembaga sosial maupun komersial. Sebagai lembaga
sosial BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui
kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan
lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan
melalui penawaran barang dan jasa ke pasar selain diharapkan menjadi
induk pengelola sekaligus owner segala aktifitas ekonomi di desa.

57

Wawancara dengan ibu Aina Masyarakat Desa Teluk Pandan Rambahan, pada tanggal
23 September 2020, pukul 19:00 WIB

68

Keberadaan BUMDes pada tingkat desa merupakan posisi yang sangat
strategis karena dinilai dapat berperan aktif sebagai motor penggerak
perekonomian desa.
Adapun nilai pengelolaan merupakan kegotong royongan yang
mana

hasil

usahanya

dialokasikan

untuk

pengembangan

usaha,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan
sistem ekonomi berbasis keadilan dan aturan Allah SWT menawarkan
beberapa konsep terutama dalam membantu mengatasi permasalahan
yang mungkin timbul terkait BUMDes.
Pertama,

keberadaan

BUMDes

sebagai

lembaga

usaha

dipedesaan yang masih tergolong baru dan belum memiliki dasar
hukum yang memayungi keberadaan BUMDes, walupun sebenarnya
secara tersirat dalam undang-undang, akan tetapi belum ada Peraturan
Daerah yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan
pengelolaan. Kedua, kinerja BUMDes dalam pengembangan usaha
yang kurang optimal disebebakan kurangnya pembinaan serta
rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes. Keberadaan
pengurus yang kompeten mempunyai peran yang sangat penting dan
strategi dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BUMDes.
Pengetahuan soft skill terkait teori dan aplikasi sistem ekonomi islam
bisa segera ditawarkan.
Ajaran Nabi berupa konsep kerja yang shiddiq (perkataan dan
perbuatan yang benar), amanah, fatonah (pandai menangkap peluang)
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dan tabligh (menyampaikan) menjadi kunci suksesnya pola bisnis di
tengah masyarakat. Ketiga kurangnya kinerja kelembagaan BUMDes
dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes lebih
disebabkan kepada kurangnya akses permodalan bagi BUMDes.58
Berikut wawancara dengan bapak Hendra sebagai perangkat
Desa Teluk Pandan Rambahan sebagai berikut :
“kalu dari segi sosial sayo nilai emang kurang
sosialisasi kepado masyarakat, banyak yang dak tau
BUMDes tu apo, pengelola tu macam yo macam idak,
akibatnyo masyarakat lebih milih ke toko biaso daripado
beli ke BUMDes tu, sayo tengok pengelola tu dak
semunyo SMA ado yang baru tamat MTS di masukan oleh
pengelola, kami nak beiyo nian yo dak mungkin, yang
penting BUMDes berjalan, taunyo sekarang BUMDes di
tutup gara gara kalah saing dan dakdo nian laporan
keuangan dari pihak pengelola tu, padahal kades minta
terus laporan tu, tapi kalu untuk adat istiadat msyarakat
desa ni selalu mematuhi adat dari nenek moyang la”.59

Dari penjelasan diatas serta hasil peneliti dari beberapa informan
masyarakat Desa Teluk Pandan Rambahan dapat disimpulkan bahwa
dari segi ekonomi belum memadai karena masyarakat belum mampu
untuk membeli barang yang sediakan BUMDes, karena masyarakat
lebih memilih barang yang ada di toko kelontong, sedangkan dari segi
sosial mayarakat belum banyak mengetahui BUMDes karena pihak
pengelola dan pemerintah desa kurang mempromisikan dan latar

58

M.Republika.co.id. “sistem ekonomi islam dalam penguatan Badan Usaha Milik desa”
di akses pada 21 Oktober 2020 pukul 17:05 WIB.
59
Wawancara dengan Bapak Hendra sebagai perangkat Desa Teluk Pandan Rambahan,
pada tanggal 24 September 2020, pada pukul 16:00 WIB
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pendidikan yang rendah, serta dari budaya pihak pengelola tetap
mematuhi peraturan adat dan budaya yang ada di desa.
Ditinjau dari dari segi ekonomi islam yang bertujuan untuk
terciptanya kesejahteraan masyarakat, karena tujuan ekonomi islam
sebagai berikut :
1) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral islam.
2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid
berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang
universal.
3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan
merata.
4) Menciptakan

kesejahteraan

individu

dalam

konteks

kesejahteraan sosial.60
Sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan
tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Perkembangan dan
pertumbuhan tersebut berada diantara dua sistem ekonomi, yaitu
ekonomi kapitalis dari perkotaan yang dominan, dan pra kapitalis
yang merupakan bagian tradisional masa lalu pedesaan. Ekonomi
Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam
sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini

60

Yuli widyaastuti, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kejahteraan
masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Tengah Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi
2017,hlm 114.
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mampu memakmurkan dan mensejahterakan semua pihak, baik non
muslim maupun muslim sendiri.
Peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar. Hal pertama yang mendasari
terbuka lebarnya peluang pengembangan ekonomi Islam melalui
BUMDes adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang mayoritas
adalah pemeluk agama Islam. Kedua, masyarakat telah banyak belajar
dari para ahli ekonomi dan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia dan
lain lain, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti
ajaran agama Islam dalam kehidupan ekonomi akan semakin kuat.
Ketiga, adanya regulasi yang kuat dari pemerintah terkait penerapan
sistem ekonomi Islam pada institusi keuangan, dan panduan dalam
penggunaan akad yang mendukung pertumbuhan ekonomi Islam.
Keempat, persebaran lembaga keuangan syariah yang semakin luas
hingga ke daerah dan pedesaan di Indonesia, yang mempermudah
masyarakat untuk mengakses dan mengaplikasikan transaksi dan akad
dalam ekonomi Islam. Kelima, kerasnya arus pergulatan dunia
ekonomi kapitalis dan liberal yang menggerus kekayaan dan harta
masyarakat. Hal inilah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam
yang membantu mensejahterakan masyarakat dan mengeluarkan
masyarakat dari jeratan kapitalisme dan liberalisme.
Selanjutnya, penerapan sistem ekonomi Islam pada Badan
Usaha Milik Desa memiliki dua bentuk pola. Pertama adalah melalui
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penerapan akad-akad ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa
yang mencakup enam sektor usaha. Keenam sektor tersebut adalah
penyediaan jasa (serving), lembaga keuangan mikro (banking),
persewaan barang (renting), penyaluran penjualan bahan mentah
(brokering), penyediaan kebutuhan sehari-hari (trading), serta induk
usaha-usaha desa (holding).
Pola penerapan yang kedua adalah melalui implementasi sistem
manajemen Islami pada Badan Usaha Milik Desa tersebut. Nilai
manajemen

syariah

tersebut

diterapkan

dalam

manajemen

perencanaan yang mencakup perencanaan sumber daya manusia,
perencanaan keuangan, pemasaran, dan perencanaan operasional.
Selain itu konsep manajemen syariah juga diterapkan pada
pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan (actuating),
serta penerapan dalam pengawasan.
Sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial, ekonomi Islam
adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengkaji berbagai usaha
manusia dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar
Islam, yaitu merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadits. Upaya dan usaha
manusia tersebut dimaksudkan dalam mengelola dan mengalokasikan
sumber daya untuk mencapai kesejahteraan dan kemuliaan (falah).
Kemudian falah digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan
kesejahteraan secara umum. Kesejahteraan tersebut bersifat material
maupun spiritual, dan menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran.
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Falah yang merupakan tujuan dan dasar pada praktik kehidupan
ekonomi Islam berlangsung pada konteks dunia dan akhirat. Dalam
kehidupan dunia, falah mencakup aspek kelangsungan hidup,
kebebasan dalam berkeinginan, kehormatan serta kekuatan. Sementara
itu dalam aspek kehidupan akhirat mencakup kelangsungan hidup
yang abadi, kesejahteraan yang abadi, serta kemuliaan yang abadi.
Ekonomi Islam memiliki konsep dasar yang berbeda dari ekonomi
sosialisme dan kapitalisme. Selain didasarkan pada konsep spiritual,
ekonomi dalam Islam juga didasarkan pada konsep ukhuwah atau
persaudaraan dan keadilan secara universal terhadap sesama manusia.
Nilai persaudaraan dan keadilan menuntut manusia agar sumber daya
yang diupayakan didistribusikan secara merata dan adil kepada
seluruh umat manusia melalui kebijakan yang adil. Dalam hal ini
didapatkan instrument seperti zakat, infak, shadaqah, pajak, dan lain
sebagainya.
Nilai-nilai ekonomi Islam yang didasari pada Al-Qur’an dan
Hadits adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Jika kita saksikan,
disaat ekonomi kapitalis, sosialis dan liberalis terfokus pada hukum
sebab dan akibat dalam suatu kegiatan ekonomi, maka ekonomi Islam
lebih fokus untuk membahas etika dan nilai-nilai yang terkandung
dalam setiap kehidupan ekonomi. Titik terang ekonomi Islam yang
mampu menyadarkan masyarakat adalah pelarangan riba dan bunga
pada tahun 1980 hingga 1990-an. Hingga pada saat ulama bersepakat
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untuk menumbuhkan proyek ekonomi Islam melalui pendirian
perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan
institusi keuangan yang berbasis ekonomi Islam pun merambah cepat
hingga keseluruh daerah nusantara.
Dalam ekonomi islam terdapat beberapa akad yang dibagi
menjadi beberapa jenis :
1.

Titipan atau simpanan yaitu wadi’ah
Akad wadi’ah dimaknai sebagai titipan dari satu pihak
kepada pihak lainnya. Penitipan tersebut dapat berupa penitipan
secara individu atau pun badan hukum yang harus dijaga dan
dikembalikan apabila penitip menghendaki. Pihak yang dititipi
boleh mengenakan biaya administrasi penitipan.

2.

Bagi Hasil

yang terdiri dari Musyarakah, Mudharabah,

Muzara’ah, dan Musaqah
Musyarakah adalah adalah kerjasama antara dua pihak atau
lebih dalam suatu usaha tertentu. Kerjasama tersebut dapat
berbentuk kontribusi dana dengan kesepakan resiko dan
keuntungan ditanggung bersama. Sementara itu Mudharabah
adalah akad kerjasama antara shahibul maal (pemilik modal) dan
mudharib (pengelola modal). Kerjasama tersebut menghasilkan
keuntungan dan pendapatan dari pengelolaan modal oleh
mudharib. Pembagian hasil apabila mendapat keuntungan
berdasarkan bagian yang disepakati di awal. Namun bila terjadi
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kerugian dengan catatan bukan dikarenakan kelalaian mudharib,
maka kerugian ditanggung oleh shahibul maal. Akad Muzara’ah
adalah bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian diantara
pemilik tanah dengan mereka yang menggarap tanah tersebut.
Pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan
dipelihara kepada petani atau penggarap tanah tersebut, dengan
diberikan imbalan dari pembagian yang disepakati. Sementara itu
Musaqah adalah bentuk sederhana dari Muzara’ah, dimana
penggarap tanah atau pekerja hanya sebagai penyiram dan
pemeliharaan tanah tersebut. Imbalannya berupa hasil pertanian
dengan persentase tertentu yang telah disepakati.
3.

Jual Beli yaitu Murabahah, Ba’i Salam, dan Istishna’
Akad Murabahah adalah akad dalam transaksi pembiayaan
yang dilakukan oleh shahibul maal (pemilik modal) berupa
penalangan dana kepada seorang nasabah dalam rangka
pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Nasabah tersebut diwajibkan
untuk mengembalikan dana talangan tersebut seutuhnya dengan
margin keuntungan diantara selisih harga pembelian dari penjual
dengan harga jual kepada nasabah. Namun kewajiban pemilik
modal adalah memberitahukan harga asli dari produk yang dibeli
dan menjelaskan keuntungan yang didapat oleh pemilik modal.
Ba’i salam adalah akad yang berupa pembiayaan talangan dana
yang dibutuhkan oleh nasabah dalam rangka pembelian barang
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atau jasa yang membutuhkan pembayaran di awal sebelum barang
atau jasa tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan langsung
kepada

nasabah.

Nasabah

juga

berkewajiban

untuk

mengembalikan dana talangan tersebut ditambah dengan margin
yang dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu
Istishna’ adalah akad kontrak penjualan antar penjual dan pembeli
barang.

Pembeli

barang

memesan

terlebih

dahulu

dan

menjelaskan secara spesifik bagaimana bentuk barang yang
diinginkan. Sistem pembayaran dapat disepakati diawal, baik
berupa angsuran, pembayaran di awal atau langsung dilunasi.
4.

Sewa yaitu Ijarah
Ijarah adalah sewa menyewa dengan akad pembiayaan
berupa penalangan dana dari pihak shahibul maal kepada nasabah
untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan cara menyewa
barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.

5.

Jasa terdiri dari Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qardh
Wakalah adalah transaksi akad dengan cara pemberian kekuasaan
kepada shahibul maal untuk melakukan tindakan dengan
mengatasnamakan nasabah terhadap transaksi dengan pihak
ketiga. Sementara itu kafalah adalah akad jaminan yang
dipergunakan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka
memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung.
Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari orang yang
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berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. Rahn adalah
gadai atau semacam jaminan dari hutang dalam transaksi
perekonomian secara umum. Dan Qardh adalah akad pembiayaan
berupa bantuan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki
keinginan untuk berwirausaha. Yang diberikan bantuan tersebut
hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja.61
Sejauh ini, dari beberapa bentuk usaha dari Badan Usaha
Milik Desa Teluk Pandan Rambahan (BUMDes) tersebut belum
ditemukan oleh peneliti yang menerapkan nilai-nilai dan akadakad ekonomi Islam. Padahal dalam peraturannya, pemerintah
tidak mengatur secara spesifik dan khusus tentang pendirian,
pengelolaan, serta usaha yang boleh dilakukan oleh BUMDes.
Artinya, pemerintah telah memberikan otonomi kepada perangkat
daerah dan desa terkait pengelolaan BUMDes yang dikehendaki.
Maka, akan sangat memungkinkan pengelolaan BUMDes dengan
menerapkan akad-akad dan prinsip ekonomi Islam.
Terlebih kehidupan kapitalis ekonomi konvensional telah
mandarah daging di kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi
kapitalis masyarakat dapat terpengaruh dengan tujuan awal dari
ekonomi tersebut, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya
tanpa memperhatikan kerugian yang terjadi pada orang lain dan
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ditambah lagi dengan masyarakat yang belum mengerti dengan
sistem ekonomi islam sebagai faktor besar yang mengakibatkan
dalam penerapan tersebut tidak berjalan, sebenarnya dalam
tatanan kehidupan ekonomi islam telah ada akan tetapi sistem
ekonomi konvensional lebih mendominasi sehingga banyak
masyarakat hanya mengejar keuntungan semata.

BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa
pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) desa Teluk Pandan
Rambahan Kabupaten Tebo yaitu :
1.

Usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Kabupetn Tebo merupakan penyewaan alat-alat pertanian, pertamini
,kebutuhan pokok masyarakat (gas LPG, gula, beras, telur, minyak
sayur dan lainnya). Usaha yang dilaksanakan BUMDes tersebut
termasuk kedalam ketegori BUMDes brokering dan renting serta
BUMDes tranding. BUMDes sebenarnya sangat bermanfaat dalam
perkembangan perekonomian desa dan sebagai tempat lapangan
pekerjaan bagi masyarakat desa.

2.

Agar BUMDes berjalan dengan baik terdapat beberapa prinsip
pengelolaan yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, Transparan.
Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Teluk Pandan
Rambahan Kabupaten Tebo belum sepenuhnya melaksanakan prinsip
pengelolaan tersebut terutama dari pihak pengelolaan yang seakan
acuh akan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, tidak
memahami pembukuan serta tidak transfaran terhadap anggaran yang
telah diberikan oleh pemerintah desa. Sedangkan dari pihak desa tidak
terlalu tegas terhadap kinerja dari pihak pengelola BUMDes tersebut
79
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3.

sehingga terjadinya indikasi penyelewengan dan kebangkrutan dari
BUMDes tersebut.

4.

Permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) yaitu kerancuan posisi BUMDes sebagai
institusi sosial dan Komersial, rendahnya inisiatif internal masyarakat
dalam menggerakan ekonomi, kebijakan yang belum mengarahkan
profesionalisme BUMDes, pemahaman perangkat desa megenai
BUMDes masih kurang, kepemimpinan dan manajerial pemerintah
desa dan direksi BUMDes, konsep pembangunan desa yang keliru.
Dari beberapa permasalahan terlihat jelas Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) desa Teluk Pandan Rambahan belum layak untuk
didirikan apabila sumber daya manusia belum memadai dalam
pengetahuan dan pengelolaan BUMDes itu sendiri.

B. Saran
Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas penulis
menyarankan ada beberapa hal dalam meningkatkan pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten
Tebo :
1.

Kepada Pemerintah Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo
agar lebih memperhatikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) agar BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik serta
dapat membantu menunjang perekonomian masyarakat.
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2.

Kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat
lebih memaksimalkan kinerja secara profesional serta memperhatikan
standar operasional pendirian Badan Usaha Milik Desa dan
memaksimalkan potensi Desa sumber daya manusia yang berkualitas.

3.

Kepada masyarakat Desa Teluk Pandan Rambahan agar dapat
membantu dan mendukung dalam semua kegiatan operasional Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tercapainya VISI dan MISI
BUMDes.
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